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AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL ÉS 
SZÁLLÁSSAL VÁRJUK A  

KÁRPÁTALJÁRÓL ÉRKEZŐKET! 
Magyarországra

székesfehérvári üzemünkbe 
munkatársakat keresünk hosszú távra

RUHAVÁLOGATÓ /
KÉZI ANYAGMOZGATÓ

munkakörbe
Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend, szabad hétvége
- Fix alapbér+ teljesítménybér + mozgóbér
- Nettó 200 000 Ft-tól 350 000 Ft-ig
- Útiköltségtérítés, ingyenes szállás
- Egyéb juttatások: havi 7 kg ruha, 
8 000 Ft – Tesco ajándékutalvány

- Jelenléti bónusz negyedévente 40 000 Ft

Jelentkezni lehet: 
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com;
www.textradekft.hu

Beindult a palántaszezon

Folytatás az 5. oldalon

A Kárpát-medencei 
gazdák az évekkel 
ezelőtt elindított 

Magyarok Kenyere – 15 
millió búzaszem adomány-
gyűjtő kezdeményezésük-
kel arról tettek bizonysá-
got, hogy tisztában vannak 

vele: valamennyien sorskö-
zösségben élünk és egymás se-
gítése erkölcsi kötelességünk. 
A háború kitörésével jelentő-
sen tágult a kör: valamennyi 
kárpátaljainak és a harcok 
elől mindahány ide menekült 
ukrán állampolgárnak segítő 

kezet kell nyújtani ezekben az 
embert próbáló nehéz idők-
ben, hangsúlyozta bereg-
szászi látogatása során Ja-
kab István, a magyar Or-
szággyűlés újonnan meg-
választott alelnöke, a Ma-
gyar Gazdakörök és Gaz-

daszövetségek irányítója. 
A nagyszerű agrárszak-
embertől és a széles látó-
szögű politikustól megha-
tó volt hallani: tudatosan 
készült erre az útra.

Jakab István kárpátaljai látogatása

A beregszászi  pia-
con a palántaáru-

sok sora ez idő tájt 
rövidebb, mint ahogy 
az a korábbi években 
ilyenkor megszokott. 
Lassan  tú lvagyunk 
május első dekádján, 

de még nem hagytuk 
magunk mögött a fa-
gyosszenteket: tudjuk 
be tehát ennek, hogy 
egyelőre az átlagosnál 
szerényebb a kínálat. 

A Kárpátaljai Ma-
gyar Nagycsaládo-

sok Egyesülete (KMNE) 
elsősorban nem szociális 
támogatások révén kí-
vánja támogatni a tag-
családjait, hanem tar-
talmas közösségépítő 
alkalmakkal, ám van-
nak helyzetek, amikor 
karitatív tevékenységet 
is kénytelenek felvállal-
ni. Ilyen most ez a há-
borús időszak is: a kül-
földről célirányosan cí-
mükre érkezett segély-
csomagokat eljuttatták 
a tagoknak. Emellett 
évek óta segítik az önel-
látásra törekvést: a köz-
elmúltban vetőmagvak-
kal, a napokban pedig 
előnevelt csirkével. 

– A KMNE elnök-
ségében minden évben 
eldöntjük, hogy nem 
foglalkozunk karitatív 
tevékenységgel. 

Előnevelt csirke a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesület 
tagcsaládjainak

Kárpátalján segít az 
Utazó Ficak

Részletek az 5. oldalon
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Emmanuel Macron az Eu-
rópa jövője címmel rendezett 
konferenciasorozat záróese-
ményén elmondott beszédében 
kijelentette: a lehető leggyor-
sabban le kell zárni az Ukraj-
na ellen indított orosz hábo-
rút és az ukrán nép segítsé-
gére kell sietni. Hangsúlyoz-
ta: egyedül Ukrajna feladata, 
hogy meghatározza az Orosz-
országgal folytatott tárgyalá-
sok feltételeit, Európa köteles-
sége az, hogy kiálljon Ukraj-
na mellett és elősegítse a fegy-
verszünetet. Meg kell őrizni a 
békét az európai kontinensen, 
el kell kerülni az ellenséges-
kedés bármifajta elmérgese-
dését – tette hozzá.

A francia elnök emlékez-
tetett, az Európai Unió példát-
lan szankciókat fogadott el, 
hogy – mint fogalmazott – „el-
apassza a háborút finanszíro-
zó orosz forrásokat”, továbbá 
kivételes támogatást mozgósí-
tott humanitárius, gazdasági és 
politikai célok megvalósításá-
ra. Kijelentette: fel kell erősí-
teni az igazság hangját az Uk-
rajna ellen irányuló példátlan 
orosz agresszióval szemben. 
„Továbbra is támogatni fogjuk 
Ukrajnát, Volodimir Zelenszkij 

Európa arra törekszik, hogy visszaállítsa a 
békét a kontinensen

Nem vagyunk háborúban Oroszországgal, ugyanakkor kiállunk 
Ukrajna függetlensége, önállósága és területi egysége mellett, mi-
közben arra törekszünk, hogy visszaállítsuk a békét a kontinen-
sen – jelentette ki Emmanuel Macron, az Európai Unió Tanácsá-
nak elnökségét betöltő Franciaország elnöke Strasbourgban.

ukrán elnököt és az ukrán népet. 
Ott leszünk, hogy európaiként új-
jáépítsük Ukrajnát” – fogalmazott 
a francia elnök.

Az Európa jövője konferen-
ciasorozat eredményeit említve 
Macron közölte: az ukrajnai hábo-
rú megmutatta a kontinens sérülé-
kenységét és azokat a kockázato-
kat, amelyek a különböző függő-
ségeiből adódnak. Ezzel kapcsolat-
ban hangsúlyozta, hogy az Európai 
Uniónak függetlenebbnek kell len-
nie a fosszilis energiától, és ki kell 
használnia az atomenergia, vala-
mint a fentartható energiaforrások 
lehetőségeit a karbonsemlegesség 

megvalósítása érdekében. Az 
energiaárak emelkedésétől meg 
kell védeni az európaiakat – húz-
ta alá. Fontosnak nevezte továb-
bá az éghajlatváltozás elleni fel-
lépést, a biodiverzitás erősítését, 
a nemek közötti egyenlőség elő-
mozdítását, valamint az értéke-
ket védelmező Európa építését és 
az Unió keleti határainak védel-

mét. „Függetlenségünk és önál-
lóságunk a szabadságunk zálo-
ga” – fogalmazott.

Az Unió bővítésével kapcsolat-
ban Emmanuel Macron azt mond-
ta, Ukrajnát Európa már most a szí-
vében hordozza. A tagjelölti státusz 
esetleges gyors megadása ellenére 
az uniós tagsághoz vezető folya-
mat azonban több évet, vagy akár 
évtizedet vesz igénybe – tette hoz-
zá a francia elnök.

  MTI

Ukrajna idei tavaszi vetésterü-
lete eddig mintegy 7 millió hek-
tár, ami 25–30 százalékkal elma-
rad a tavaly tavaszitól – közölte 
Mikola Szolszkij ukrán mező-
gazdasági miniszter, aki arról is 
beszélt hétfőn, hogy Ukrajna áp-
rilisban 1,090 millió tonna gabo-
nát exportált.  

A miniszter kiemelte az ukrán 
gabona Románián keresztül áthala-
dó exportjának fontosságát, miután 
Oroszország blokád alá vette az uk-
rán kikötőket, de szerinte ezt az ex-
portot két hónapon belül megnehe-
zítheti, hogy felfut a román és bol-
gár új búza kivitele. Az ukrán me-
zőgazdasági miniszter üdvözölte 
Románia „érdeklődését és megér-
tését” az ukrán gabonaexport kap-
csán, és azt mondta, hogy a balti ki-
kötők tűnnek a legvonzóbb alterna-
tívának. Mikola Szolszkij elismer-

Huszonötmillió tonna gabona ragadt 
Ukrajnában

te, hogy az idei vetés minősége el-
marad a tavalyitól, és hogy kisebb 
a kukorica vetésterülete.

A Nemzetközi Gabonata-
nács adatai szerint Ukrajna volt 
a világ negyedik legnagyobb 
kukoricaexportőre a 2020/21-es 
szezonban, és a hatodik legna-
gyobb búzaexportőr.

Csaknem 25 millió tonna ga-
bona ragadt Ukrajnában, és nem 
tudja elhagyni az országot az inf-
rastrukturális kihívások és az el-
zárt fekete-tengeri kikötők mi-
att – közölte az ENSZ Élelme-
zésügyi és Mezőgazdasági Szer-
vezetének (FAO) egyik vezetője. 
Elemzők rámutattak arra, hogy 
az Ukrajnában felhalmozott nagy 
készletek azért is jelentenek gon-
dot, mert nem hagynak helyet az 
új termés tárolására.

MTI

A Világélelmezési Program ve-
zetője szerint világszerte éhez-
ni fognak az emberek, ha rö-
vid időn belül nem nyitják meg 
újra az ukrán kikötőket a Feke-
te-tengeren. 

„Meg kell nyitni ezeket a kikö-
tőket, hogy az élelmiszerek ki- és 
bejuthassanak Ukrajnából. Mind-
ez létfontosságú lenne, mert vi-
lágszerte több százmillió ember 
függ ezektől a szállítmányoktól” – 
mondta David Beasley, a Világélel-
mezési Program ügyvezető igazga-
tója, hozzátéve, hogy az ukrán ga-
bonatárolók jelenleg tele vannak.

Az ENSZ ügynöksége aggodal-
mát fejezte ki a helyzet kapcsán, 

ENSZ: éhezést hoz a világra az ukrán 
kikötők zárva tartása

mondván, ha a tárolókat nem ürítik 
ki hamarosan, nem lesz hely a nyári 
termés számára, ami hatalmas vesz-
teségeket és az élelmiszerárak to-
vábbi növekedését okozhatja – adta 
hírül a BBC. Az ENSZ Élelmezé-
si és Mezőgazdasági Szervezetének 
becslése szerint a fekete-tengeri ki-
kötők lezárása miatt eddig mintegy 
25 millió tonna gabona nem jutott 
ki Ukrajnából.

Az orosz invázió február végi 
kezdete óta Ukrajna – amely 
egyébként a világ egyik legna-
gyobb gabonatermelője – csak 
vonattal tudott gabonát exportálni 
más országokba.

liner.hu

Ukrajnában hadiállapot van ér-
vényben, ezért jogosan igazoltat-
hatnak mindenkit, átkutathat-
ják a személyes holmikat, a jár-
művet, a csomagtartót, a szállít-
mányokat, ezenkívül a szolgála-
ti helyiségeket és a lakhelyeket is.

Mi a teendő az utakon kiala-
kított ellenőrzőpontoknál? A Line 
Protection ungvári ügyvédi iroda 
megpróbálta röviden és érthetően 
összefoglalni ezt az állampolgá- 
rok számára: lassítsanak le, készít-
sék elő okmányaikat, kapcsolják ki 
a fényeket és kapcsolják be az el-
akadásjelzőt, ne készítsenek video- 
felvételt az ellenőrzőponton és ne 
szálljanak ki a járműből engedély 
nélkül, ne álljanak a katonák há-
tához a jármű ellenőrzése közben.

Az ellenőrzést a nemzeti rend-
őrség, az Ukrán Biztonsági Szol-
gálat, a nemzeti gárda, a határőr-
ség, a migrációs szolgálat, a vám-
szolgálat és a fegyveres erők mun-
katársainak van jogában elvégezni.

Ellenőrzőpontok az utakon
Mit ellenőriznek?

Okmányokat, személyes hol-
mikat, járműveket, csomagtartót/
szállítmányt.

A mobiltelefonjaikat szintén el-
lenőrizhetik, hiszen a Büntetőjogi Kó-
dex 1142. számú cikkelye szerint tilos 
felvételeket készíteni és terjeszteni a 
hadsereg állásáról, a fegyverek és más 
katonai felszerelések szállításáról.

Ami a behívókat illeti
Mivel a törvény nem határoz-

za meg egyértelműen a behívó kéz-
besítésének helyét, azt bárhol átad-
hatják: az utcán, az ellenőrzőpon-
tokon és a munkahelyen is. A be-
hívót azonban csak a területi to-
borzó és szociális támogatási köz-
pontok (egykori hadkiegészítő pa-
rancsnokság) alkalmazottja, vala-
mint az önkormányzatok, vállal-
kozások, intézmények, szerveze-
tek felhatalmazott személyei, va-
lamint a lakások/házak erre felha-
talmazott tulajdonosai adhatják át.

karpat.in.ua

Villámlátogatást tett Ungvá-
ron Jill Biden, Joe Biden ameri-
kai elnök felesége, és találkozott 
Olena Zelenszka ukrán first la-
dyvel – közölte a Kárpátaljai Me-
gyei Katonai Közigazgatás sajtó-
szolgálata.

A sajtóközlemény szerint jel-
zésértékű, hogy a két ország first 
ladyje akkor találkozott Kárpát-
alja megyeszékhelyén, amikor 
Ukrajnában az anyák napját ün-
neplik. Biden és Zelenszka fel-
kerestek egy ungvári iskolát és 
találkoztak a háború miatt lakó-

Az amerikai és az ukrán first lady 
találkozott Ungváron

helyüket elhagyni kényszerült és 
ott ideiglenesen elszállásolt me-
nekültekkel. A sajtóközlemény 
úgy fogalmaz, hogy az amerikai 
first lady látogatása azt demonst-
rálja, hogy az Egyesült Államok 
magas rangú képviselői támogat-
ják Ukrajnát. 

Jill Biden látogatását – a köz-
lemény megfogalmazása sze-
rint „érthető okokból” – titokban 
tartották, az esemény nem volt 
sajtónyilvános, csak a Fehér Ház 
sajtószolgálata volt jelen.

MTI/Kárpátinfo

Az ukrán főügyészség vasár-
napi közlése szerint mostaná-
ig 225 gyerek vesztette életét 
az Oroszország Ukrajna el-
len február 24-én indított há-
borúban.

A hivatal hozzátette, hogy 
ezen felül még több mint 413 
kiskorú sérült meg. Megjegyez-
te, hogy ezek nem végleges ada-
tok, mivel még nem tárták fel tel-
jesen a gyerekáldozatok számát 
azokon a helyszíneken, ahol je-
lenleg is heves harcok folynak, 
valamint az Oroszország által 

Már több mint kétszáz gyerek 
halt meg a háborúban

megszállva tartott és a nemrég fel-
szabadított területeken.

A főügyészség adatai szerint a 
legtöbb gyerek – 139 – a kelet-uk-
rajnai Donyeck megyében esett ál-
dozatul a háborúnak, 116 Kijev 
megyében, 98 pedig Harkiv me-
gyében. A szombaton a Luhanszk 
megyei Privillja települést ért 
orosz támadásban egy 11 és egy 14 
éves fiú vesztette életét és két kis-
korú lány sérült meg, emlékeztetett 
az Ukrajinszka Pravda hírportál.

A napi szintű orosz ágyúzásokban 
és bombázásokban eddig 1635 okta-

tási intézmény rongálódott meg, kö-
zülük 126 teljesen megsemmisült.  

Volodimir Zelenszkij uk-
rán elnök vasárnap, a máso-
dik világháborúban elhunytak 
emléknapján a Kijev melletti 
Borogyankába látogatott, arra a 
településre, ahol – miután visz-
szavettek az orosz csapatok-
tól – nagy számú civil holttes- 
tét találták meg tömegsírokban. 
Az ott készült videofelvételen 
Zelenszkij azt üzente Vlagyimir 
Putyin orosz elnöknek, hogy „a 
bunkerében nem rejtőzhet el” a 
felelősségre vonás elől. Szavai 
szerint Oroszország a második 
világháborút próbálja rekonstru-
álni, és „elődeit is túlszárnyalni, 
hogy az emberiség történetének 
legnagyobb gonoszává váljon”.

MTI/Kárpátinfo

A Kárpát-medencei Családszer-
vezetek Szövetsége május 7-én, 
Budapesten második alkalom-
mal szervezte meg a (H)azám!, 
a Kárpát-medence Nagy Családi 
Vetélkedőjének döntőjét.

A családok játékára a Kárpát-
medencéből idén több mint 750 
család regisztrált, akik a tavasz 
folyamán két internetes fordu-
lóban mérték össze tudásukat. A 
Budapesten megrendezésre ke-
rülő remek hangulatú döntőbe a 
hat legtöbb pontot szerző család 
kapott meghívást. Így Kárpát-
alját két, Magyarország, Délvi-
dék, Erdély és a Felvidék régi-
óit egy-egy család képviselte a 
versenyben. A családok három 
csapatot alkotva, közösen mér-

Kárpátaljai és felvidéki családok csapata nyerte 
a Kárpát-medence Nagy Családi Vetélkedőjét

ték össze az izgalmas feladatok-
ban a tudásukat, melyet végül az 
egésznapos vetélkedés után a kár-
pátaljai Kabácij család és a felvi-
déki Pinke család Hontársak nevű 
csapata nyert meg.

Márton Zsuzsanna, a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szö-
vetségének (KCSSZ) elnöke a dön-
tő eredményhirdetésén elmondta, 
hogy örömmel volt részese ennek a 
csodálatos napnak, amit nemcsak a 
feladványok sokszínűsége, hanem a 
megrendezés eredeti céljának az el-
érése – a barátság, az összetartozás, 
a közösen eltöltött idő és egymás 
megismerése – tett emlékezetessé.

Dr. Molnár Balázs, a KINCS 
stratégiai és koordinációs elnök-
helyettese gratulált a verseny meg-

szervezéséhez, értékként emel-
te ki, hogy két régióból érkezett 
családok alkották a csapatokat. 
Véleménye szerint ez a közös-
ségi érzés kifejezi a magyar csa-
ládpolitika törekvéseit, aminek 
kedvezményei kiterjesztésre ke-
rültek a külhoni magyar családok 
szülőföldön való megmaradásá-
nak támogatására. A Köldökzsi-
nór program, a Kárpát-meden-
cei Óvodafejlesztési program és 
az átfogó gazdaságélénkítő prog-
ramok mellett dr. Molnár Balázs 
kihangsúlyozta, hogy a közösen 
eltöltött idő, ez a különleges játék 
alkalmat ad az ünneplésre és az 
élményekkel való gyarapodásra.

Kárpát-medencei Család-
szervezetek Szövetsége
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Igazi sorsközösség a miénk
Jakab István kárpátaljai látogatása

Ugyanis már korábban eldön-
tötte, hogy ha újból elfoglal-
hatja a parlamentben betöltött 
korábbi fontos pozícióját, első 
útja a legtöbb megpróbáltatás-
nak kitett magyar nemzetrész-
hez, a kárpátaljaihoz vezet. 

A magyarországi vendég a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolán megtartott 
találkozón először a KMKSZ 
elnökségi tagjaival cserélt esz-
mét. Az őszinte légkörű, konst-
ruktív megbeszélés után Jakab 
István arról tájékoztatott, hogy 
megvitatásra került, milyen ne-
hézségeket okoz a Kárpátalján 
élők számára a háborús konf-
liktus, s hogy az anyaország 
milyen konkrét támogatásokkal 
tudja segíteni vidékünk ugrás-
szerűen megnövekedett népes-
ségét. Az a legészszerűbb, ha az 
itt élők maguk mondják el, mire 

van leginkább szükségük, és hogy 
ennek megfelelően készítsük elő a 
különböző jellegű adományokat, s 
ütemezzük azok leszállítását, mu-
tatott rá az elnök. 

Minden épkézláb ember kint 
van a határban, illetve a kisker-
tek, a fóliaházak környékén mo-
zog – erről tájékoztattuk az elnök 

urat a most véget ért megbeszélé-
sünkön – mondta el rögtönzött saj-
tótájékoztatóján Őrhidi László, a 
Pro Agricultura Carpatika Alapít-
vány vezetője. Aki arról is tájékoz-
tatta a magyarországi politikust, 
hogy jelenleg az üzemanyaghiány 
hátráltatja leginkább a szántóföldi 
munkák végzését. Újabb vetőmag-
szállítmányokban egyelőre nem ér-
demes gondolkodni, ám igencsak 
hasznos lenne, ha az anyaorszá-
gi sorstársaktól különböző lomb-
trágyákat kapnánk, ezzel serkent-
ve jónéhány mezőgazdasági kultú-
ra fejlődését. 

A következő találkozó hely-

színe a Kárpátaljai Református 
Egyház Diakóniai Központja 
volt, ahol Jakab István Zán Fá-
bián Sándor püspökkel és Nagy 
Béla főgondnokkal találkozott. 
Zán Fábián Sándor köszönetet 
mondott az anyaország polgára-
inak a felénk irányuló nagyfo-
kú szolidaritásért és a támoga-
tásokért. Ez utóbbiak eredmé-
nyeként tudjuk működtetni egy-
házi karitatív intézményeinket, 
hangsúlyozta a püspök. Jakab 
István a Kárpátaljai Református 
Egyház vezetőinek átnyújtotta a 
magyar gazdák adománylevelét, 

amelyben az áll, hogy 
az anyaország föld-
művesei a Magyarok 
kenyere – 15 millió 
búzaszem program 
keretében 5,2 tonna 
burgonyát adomá-
nyoznak az egyház 
szociális és oktatási 
intézményeinek.

Babják Zoltánnal, 
a Beregszászi kistér-
ség polgármesteré-
vel, illetve Rezes Jó-
zseffel, a KHÖT ügy-
vezető igazgatójával 
való találkozóra Ma-
gyarország Beregszá-
szi Konzulátusán ke-
rült sor. A beszélge-
tésen Babják Zoltán, 
a 14 önkormányzatot 
tömörítő adminiszt-

ratív egység irányítója elsősor-
ban a háború okozta mindennapi 
nehézségekről szólt, ám már vá-
zolta az újrakezdés lehetősége-
it. Többek között az óvodák új-
raindításának feltételeit, beszélt 
a megoldásra váró gondokról.

Jakab István a nap további 
részében találkozott a Kárpát-
aljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesülete, illetve a Kárpátaljai 
Görögkatolikus és Római Kato-
likus Egyházak vezetőivel, leg-
végül a magyarországi politikus 
a helyi gazdatársadalom képvi-
selőivel határszemlén vett részt. 

Kovács Elemér

Az anyákat köszöntötték a Sámuel Alapítvány szervezésében

Lelki töltekezés és szépítkezés
Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhe-
tünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. 
Ezen a napon virággal, kedves szóval, öleléssel köszönjük meg a 
gondoskodást, a szeretetet. Ám tudjuk, hogy mindazt, amit tő-
lük kaptunk, megköszönni kevés egy nap. A Sámuel Alapítvány 
éppen ezért anyák hónapjává nyilvánította a májust, így a hó-
nap folyamán több alkalmat is szerveznek azoknak az anyukák-
nak, akik a kötelékükbe tartozó családtípusú gyermekotthonok-
ban, vagy éppen befogadó, esetleg nevelő szülőként végzik áldo-
zatos munkájukat.

Május 5-én a Beregszá-
szi Református Egyházközség 
gyülekezeti termében a Sámu-
el Alapítvány vezetője köszön-
tötte az ez alkalomra meghívott 
anyukákat. Sipos Géza kiemel-
te az édesanyák családösszetartó 
szerepét. Ők azok, akik a csalá-
di fészek melegének őrzői, a bé-
kesség megteremtői. Akik iga-
zán önzetlenül tudnak szeretni. 
A sámueles anyukák igazi elhí-

vásról, krisztusi szeretetről tesz-
nek bizonyságot azzal, hogy el-
hagyott gyermekeket nevelnek 
olyan szeretettel, mint a saját-
jaikat. Ezt a szeretetet megkö-
szönni nem is igazán lehet, de 
hálát adhatunk értük minden-
kor, mondta.

Az édesanyákkal szemben 
sokféle elvárás fogalmazódik 
meg: egyszerre legyen tökéle-
tes feleség, tökéletes anya, tö-
kéletes szakácsnő, tökéletes ta-
nító stb. Ám ennek megfelel-
ni lehetetlen. Így aztán olykor 

lelkiismeretfurdalást érez az 
anya. Ennek felismeréséhez, il-
letve legyőzéséhez próbált se-
gítséget nyújtani Szemere Ju-
dit, a beregszászi gyülekezet 
beosztott lelkésze, aki előbb já-
tékos formában igyekezett rá-
világítani, mennyire lehetetlen 
egyszerre több dologra figyel-
ni, a feladatot minden körül-
mények között tökéletesen el-
végezni. Majd bensőséges be-
szélgetés következett, amikor 
is a résztvevők megosztották ta-
pasztalataikat, átbeszélték ku-
darcaikat és sikereiket, erősítet-
ték egymást. Szemere Judit né-

hány bibliai anya példáján mu-
tatott rá, hogy ők is hibáztak, 
ők sem voltak tökéletesek, Is-
ten mégis megáldotta életüket. 
Végezetül – tanácsként és bá-
torításként – néhány igét helye-
zett az anyák szívére. „Neveld a 
gyermeket a neki megfelelő mó-
don, még ha megöregszik, ak-
kor sem tér el attól.” (Péld 22, 
6) „Nem mintha önmagunk-
tól, mintegy a magunk erejé-

ből volnánk alkalmasak, hogy 
bármit is megítéljünk; ellenke-
zőleg, a mi alkalmasságunk az 
Istentől van. Ő tett alkalmassá 
minket arra, hogy az új szövet-
ség szolgái legyünk, nem betűé, 
hanem Léleké, mert a betű meg-
öl, a Lélek pedig megelevenít.” 
(2Kor 3, 5–6)

A szervezők ezúttal megle-
petéssel is készültek: fodrász és 
kozmetikus kényeztette az anyu-
kákat. Szűcs Katalin és Szabó 
Gabriella hajat vágott és formá-
zott, Szűcs Dominika csodála-

tos hajfonatokat készített, Szeles 
Nikolett pedig szemöldökigazí-
tással, arcmasszázzsal lepte meg 
őket. A nagyszerű eredményről 
a fenti közös fotó is árulkodik, 
no meg a felszabadult jókedv, 
a magabiztosságot sugárzó mo-
solygó arcok. 

A nap további részében szere-
tetvendégség várta a résztvevőket, 
majd Sipos Géza a Dorcas Alapít-
vány személyre szóló foglalkoz-
tató-oktatási csomagjait és virá-
got adott át az anyukáknak, akik 
elégedetten, testileg-lelkileg fel-
töltődve tértek haza családjukhoz. 

Kovács Erzsébet

Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) külső tagjává vá-
lasztották dr. Csernicskó Ist-
vánt, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola (II. 
RF KMF) rektorát.

Az MTA szabályzata szerint 

külső taggá olyan külföldön élő, 
nemzetközi szintű, tudományos 
tevékenységét külföldön folyta-
tó tudós választható, aki magát 
magyarnak vallja, és szoros kap-
csolatot ápol a magyar tudomá-
nyos élettel.

„Mi, magyar tudósok Kár-
pátalján azon dolgozunk, hogy 
ne csak az ukrajnai felsőokta-

Az MTA külső tagjává választották 
Csernicskó Istvánt

tási térbe, ukrajnai tudományos-
ságba tudjunk integrálódni, ha-
nem az összmagyar és nemzetkö-
zi tudományosságba is” – mondta 
Csernicskó István.

Ez az elismerés, amit az MTA 
a Rákóczi Főiskola rektora, emel-

lett egész Kárpátalja felé közve-
tít, nagyon fontos, hiszen jelzi, 
hogy Magyarország nyomon kö-
veti és pozitívan értékeli a me-
gyénkben zajló tudományos élet 
eredményeit.

„Fontos számunkra, hogy az 
akadémia külső tagjainak száma 
eggyel bővült, hiszen a Magyar 
Tudományos Akadémia nem-

csak Magyarország Tudomá-
nyos Akadémiája, hanem az 
egész Magyar Nemzet Tudo-
mányos Akadémiája akar len-
ni” – emelte ki a rektor úr.

„A tudományban, mint 
minden területen, nagyon 

fontos az utánpót-
lás” – hangsúlyoz-
ta Cernicskó Ist-
ván, majd hozzá-
tette: a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola 
nagyon jó helyzet-
ben van e téren, hi-
szen rendkívül sok 
tehetséges fiatal 
diákunk van.

A beregszászi 
főiskola a kárpátal-
jai magyarság szel-
lemi oktatási köz-
pontja, ezért fon-
tos, hogy falain be-
lül olyan tudomá-

nyos élet legyen, amely hazai és 
nemzetközi szinten is elismert.

A magyar kormány támo-
gatásának köszönhetően jelen-
leg minden körülmény adott 
Kárpátalján ahhoz, hogy egy 
kutató kiteljesedjen és nem-
zetközi szintű kutatásokat vé-
gezzen.
TV21 Ungvár/Kárpátalja
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Jöjjön el a Te országod, le-
gyen  meg a Te akaratod, amint 
a mennyben, úgy a földön is..”  
(Máté 6,10)

 Mit kíván tőlem Isten? Hogy 
szeressem Őt, tartózkodjam és 
iszonyodjam a bűntől, engedel-
meskedjem akaratának, szolgál-
jam Őt hűséggel. Tudom, mit kí-
ván tőlem, és tudom azt is, hogy 
képtelen vagyok megvalósítani. 
Mint egy rossz defektes bicik-
li, mindig elakadok a sárban va-
lahol. Mindig hibát, bűnt köve-
tek el, beszennyezem magam. S 
mégis úgy vágyom az Ő akara-
ta szerint élni! Igazán, őszintén 
vágyom hazaérni! S mégis, min-
dennap megszomorítom azzal, 
hogy nem az Ő akarata szerint 
cselekszem, gondolkodom, ha-
nem a saját elképzelésem és a sa-
ját indulataim, gondolataim fel-
hője takarja be az eget felettem. 

Nem akarom, hogy így le-
gyen! Minden reggel ezzel kez-
dem a napomat, hogy erőt, ké-
rek, figyelmet, engedelmességet. 
Tisztán akarok állni az Úr előtt. 
De meddig sikerül ez nekem? 
Minden este, amikor önvizsgá-
latot tartok, felfedezem magam-
ban a sok hiányt. Megszomorítom 
az Urat, tudom. Nem akarom, de 
mégis, megint gyenge voltam, el-
esett vagyok. Ha valaki külsőleg 
szemléli az életemet, nem lát ordí-
tó bűnöket rajtam... De az Úr előtt 
a gondolataim, indulataim, kese-
rűségem, az ítélkezésem, lemon-
dásom, engedetlenségem, hirte-
len haragom nem titok!

Nem vagyok szent, pedig a 
szentségre törekszem. Mit tehe-
tek? Feladom, mert úgysem ju-
tok előbbre. Egy egész élet har-
cai, bukásai, küzdelme és szen-
vedése van mögöttem. Eladha-
tom? S mi van előttem? Isten or-
szága, a menny!

Nem adom fel! Nekem az 
örök élet a fontos és az Úrral 
győzni akarok. Fogok is! Nem 
fogok meghátrálni, még akkor 
sem, ha a sátán mindig az orrom 
elé tartja a fényképemet: íme, 
ilyen hitvány vagy! Tudom, ez 
az ő módszere minden hívővel. 
Leértékel, hogy kétségbeessünk 
a cél előtt. De „legyen meg a Te 
akaratod”!

Uram, mi a Te akaratod éle-
temben? Az Ő akarata volt, hogy 
megszülettem! Istenfélő hívő 
szülőket adott, akik már szüle-
tésem előtt imádkoztak értem. 
Azt akarta, hogy fiatalon, gyer-
mekkoromban megismerjem Őt, 
és betöltötte szívemet Szent Lel-
kével, magának elpecsételte fia-
tal életemet. Ő akarta, hogy fiatal 
védett legyek, megőrzött a bűn 
mélységeitől, a kárhozat pok-
lától. Szerelmesen szerettem az 
én Megváltómat, és tudom, hogy 
már fiatalon készítette, formálta 
életemet az Ő terve szerint. Nem 
értettem sok mindent, hogy mi 
miért történt életemben... Csak 
most látom, ha visszatekintek. 

Tudom! Javamat akarta, 
akarja! A végső jó akarata az, 
hogy Vele leszek a mennyország-
ban örökké. 

Óh, de sokszor áthúztam az 
Ő akaratát! Nem akartam, amit 
Ő akart. Lázadtam, tiltakoztam 
ellene. Nem értettem Őt. Pedig 
milyen sokszor mondtam: „Le-

Legyen meg a Te akaratod
gyen meg a Te akaratod, mint a 
mennyben, úgy itt a földön is!” 
De csak mondtam, néha megszo-
kásból, néha meggondolatlanul. 
Sokszor nem is jutott eszembe, 
hogy az én életemben kell meg-
valósulni Isten akaratának itt a 
földön! Mert a mennyországban 
az van, amit Ő akar. 

Megtörtént sokszor, hogy út-
kereszteződések, kérdőjelek előtt 
álltam. Ilyenkor komolyan kér-
tem, imádkoztam, sírtam: „Atyám, 
legyen meg a Te akaratod!” Nagy 
döntések előtt nem mertem ma-
gamra maradni. Tudni szerettem 
volna, hogy mi az Isten akarata. 
Sajnos megtörtént az is, hogy bár 
tudtam az Úr akaratát, mégis a ma-
gam útját választottam. Mindig ke-
serves volt a tandíj. Ma szégyel-
lem, sajnálom, fájlalom.

Kedves Olvasóm, tudod-e, is-
mered-e Isten akaratát? Szoktad-e 
mondani, hogy: „Legyen meg a 
Te akaratod?” Gondolkodtál már 
azon, hogy a személyes életedet 
mindig Isten akarata szerint él-
ted-e? S ha nem, akkor is győzel-
mes volt az utad, amikor a magad 
akaratát követted? Az akaratunkat 
mindig a kívánságunk motiválja, 
irányítja! Ez a vágyam, kívánsá-
gom, ezt akarom!

Isten az Ő akaratát bennünk 
szeretné megvalósítani. A mi éle-
tünket akarja felépíteni egy ne-
mesebb, értékesebb célért, az üd-
vösségünkért.

Amikor a baba járni tanul, 
olyan boldogok vagyunk, ha az 
első lépést megtette. Türelme-
sen biztatjuk, bátorítjuk, tanítjuk 
mindaddig, míg nem tud magá-
ban, önállóan járni. Milyen sok-
szor elesik, megüti magát, vér-
zik az orra, sebes lesz a kis tér-
de, sír, fél, kapaszkodik belénk 
remegve! Olyan boldogság lát-
ni, amikor végre elindul a kicsi.

Nem haragszunk rá, mert 
ügyetlen, mert bepiszkolta a kis 
ruháját. Tudjuk, ez is része az ő 
fejlődésének, a célnak, hogy egy-
szer önállóan járjon majd. Min-
den normális szülő akarja, hogy 
a gyermeke járjon.

Atyánk akarata a mi lelki fej-
lődésünk. Nem hagy a porban, ha 
elestünk. Felemel, ha megsérül-
tünk, és ápolja, kötözgeti sebe-
inket, makacsságunk, engedet-
lenségünk, ellenállásunk nyoma-
it! Milyen jó, hogy Ő így szeret! 
Az Ő akarata a mi szentté létünk, 
hogy felkészítsen az örök életre. 

Uram, köszönöm  türelme-
det! Köszönöm szent akaratodat, 
a végső célodat, az én üdvössé-
gemet. De addig, amíg e földön 
kell élnem, segíts, hogy  köves-
sem terved, akaratod, ne lázad-
jak, ne tiltakozzak, ha ismeretlen 
úton vezetsz. Legyen, valósuljon 
meg akaratod életem kis és nagy 
dolgaiban, lépéseimben. Olyan 
nagy öröm felfedezni az engedel-
mes lépések után a jót, áldottat, 
szépet, amivel megajándékoztál! 
Mennyi áldást veszítettem, mert 
nem értettem, vagy nem akartam, 
hogy akaratod legyen, valósuljon 
meg az életemben. Bocsáss meg, 
kérlek! Atyám, segíts, hogy  éle-
tem minden területén a Te akara-
tod legyen meg! Ámen!

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Lődár Jenő görögkatolikus 
áldozópap már gyermekként el-
döntötte, hogy a papi hivatást vá-
lasztja. Életét igyekszik hitele-
sen, példamutatóan megélni. Is-
merjük meg őt!

– Mit tudhatunk Önről?
– Felsőveresmarton (Nagy-

ko pány) születtem, amely egy 
többségében szlávok lakta te-
lepülés. Ötéves voltam, ami-
kor Mátyfalvára költöztünk, ott 
már magyar közegben nevelked-
tem. Iskoláimat is ott kezdtem 
el, kilencedik osztály után pedig 
Nagyszőlősön a Politechnikum-
ban folytattam a tanulmányai-
mat villanyszerelő szakon. Dön-
tésemre hatással volt Orosz Ist-
ván parókus, aki azt tanácsolta, 
hogy itthon fejezzem be a közép-
iskolát. Szüleim nem jártak temp-
lomba, de apai nagyapám kántor-
ként tevékenykedett, többször vitt 
magával a szertartásokra. Emel-
lett elsőáldozó koromban meg-
érintett az a gondolat, hogy a Bib-
liát nyitott szívvel kell olvasnunk, 
hogy megérthessük. Ez engem ak-
kor kíváncsivá tett, próbáltam úgy 
hozzáállni, hogy nemcsak egy 
megtanulandó anyag legyen, ha-
nem olyan szívvel kezdtem el ol-
vasni, hogy azt meg is értsem. En-
nek hatására érettségi után felvé-
teliztem a teológiára, majd Nyír-
egyházára kerültem, a Szent Ata-
náz Görögkatolikus Hittudomá-
nyi Főiskolára.

– Hogyan élte meg a felszen-
telését?

– Hét évet tanultam a főis-
kolán, amely meghatározó volt 
az életemben. A felszentelése-
met követően megházasodtam, 
majd megszületett első gyerme-
künk. Szinte egyidőben történ-
tek a dolgok, én pedig próbáltam 
minden helyzetben megfelelni és 
jól teljesíteni. Meg kellett tanul-
nom, hogy milyen egyszerre pap-

Beszélgetés Lődár Jenő görögkatolikus áldozópappal

Hit és család – a biztos pont
A papi hivatás komoly elköteleződést kíván, egy szabadon válasz-
tott döntést Isten és az emberek szolgálatára. A lelkészre kitünte-
tett feladatot bíz a Jóisten, emellett a közösség is nagyfokú elvárá-
sokat támaszt felé. Egy jó pap közel áll a hívekhez, egész életét a 
vallás, az Istenbe vetett hit tölti ki.

nak, férjnek, apának lenni – ez nem 
volt egy egyszerű feladat. Azonban 
úgy gondolom, mindig is igyekez-
tem fejlődni.

– Magyarországi tanulmányai 
után automatikus volt a hazatérés?

– Számomra ez akkoriban nem 
volt kérdés. Tudtam, hogy haza 
kell jönnöm. Ahhoz tudnám hason-
lítani, mint amikor vendégségben 
van az ember – jól érzi magát ab-
ban a közegben, de vágyik haza. 
Így voltam ezzel. Hazatérésem 
után Mezőgecsébe kerültünk – ak-
kor már családos voltam. Emellett 
Nagymuzsaly és Borzsova tarto-
zott még a körzetembe. Nagyon 
jó élményeim vannak azokból az 
időkből, szerettünk ott lenni, egy 
hálás közösség vett körül minket. 
Ezt követően 2012-ben Batárra 
kerültünk, ahol jelenleg is élünk.

– Hogyan tudja összefogni a 
közösséget?

– A rendszeres miséken túl fon-
tos, hogy hitünket közösségként tud-
juk megélni. A több mint két éve tar-
tó vírus és a jelenlegi háború nagy 
lelki terheket rótt ránk. Azonban 
megtapasztalhattam az emberekben 
lévő szeretetet és önzetlenséget. Jó 

érzés látni, hogy összefog a közös-
ség, szeretetkonyhát indítottunk, 
próbáljuk felkarolni a rászoruló-
kat. Most értettem meg igazán, 
hogy minden ember értékes, min-
denkiben van jó szándék és tenni 
akarás. Ez egy nagyszerű érzés.

– Emellett a fiatalok hitbe-
li nevelésén is munkálkodnak...

– Rendszeresen hittanórákat 
tartunk, emellett kialakítottunk 
egy közösségi termet, ahol össze 
tudnak gyűlni a fiatalok és közös-
ségben tudják tölteni az idejüket. 
Ha csak társasjátékoznak, vagy 
más tevékenységet folytatnak, 
akkor is a társaikkal lehetnek. 
Fontos, hogy ne érezzék magu-
kat egyedül, magányosnak, tud-
niuk kell, hogy mindenben szá-
míthatnak az őket körülvevőkre.

– Meséljen a családjáról.
– Feleségemmel, Andreával 

még Karácsfalván, a Sztojka 
Sándor Görögkatolikus Líce-
umban ismerkedtünk meg – én 
nevelőtanárként, ő földrajz-
tanárként tevékenykedett ott. 
Kezdetben csak beszélgettünk, 
majd komolyabbra fordult a 
kapcsolatunk. 2009-ben össze-
házasodtunk. 2010-ben szüle-
tett meg első gyermekünk, Ta-
más, 2012-ben Balázs fiunk, 
2015-ben pedig Emma lá-
nyunk. Számomra nem okozott 

gondot a költözködés, hisz Batár 
már a nyolcadik állomás az éle-
temben. Emellett úgy látom, pá-
romnak sem okozott ez gondot, 
reményeim szerint érzi a biz-
tonságot maga körül. Azt, hogy 
mit nevezünk otthonnak, sokfé-
leképp definiálhatjuk. Azonban 
azt gondolom, bárhol is éljünk 
a világban, ha a biztos pontja-
ink megvannak – hit és család –, 
akkor igazán otthon tudjuk ma-
gunkat érezni.

– Mit jelent önnek a hivatása?
– Azt, hogy hűséges marad-

jak ahhoz, amit fontosnak tartok. 
Egy pap élete is a megküzdések-
ről szól, vannak harcaink, nehéz-
ségeink. Számomra fontos, hogy 
ezeket az általam képviselt érté-
kek mentén tudjam megélni, át-
élni, megoldani. A megtapasztalt 
nehézségeinkből tudunk építkez-
ni, tanácsokat adni a közösségünk 
tagjainak. Ettől leszünk hitelesek.

– Isten áldása kísérje útján!
Kurmay Anita

Önellátás és boldogulás a 
szülőföldön

Előnevelt csirke a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete tagcsaládjainak

De az élet úgy hozta, hogy kényte-
lenek vagyunk felvállalni ezt is – 
kezdi beszélgetésünket Tarpai Jó-
zsef elnök. – Ebben a háborús idő-
szakban még inkább szükség van, 
hogy tagcsaládjaink itthon boldo-
gulását elősegítsük. Ezúttal elő-
nevelt csirkét lehetett igényelni. 

– Kik kaphattak ebből a ha-
szonállatból és kik támogatták 
az akciót?

– Volt olyan év, amikor nem 
volt elég forrásunk, így a rászo-
rulóknak adtunk. Most azt kértük 
a támogatást felajánló Magyaror-
szági Máltai Szeretetszolgálattól, 
illetve a Liechtensteini Vöröske-
reszttől, hogy ne legyen ilyen li-
mit, hanem aki kér, az kapjon is, 
hisz háborús helyzetben nehéz 
megmondani, ki az igazán rászo-
ruló. Mindenkinek jól jön a segít-
ség. Azt tapasztaltuk, hogy a ko-
rábbi évekhez viszonyítva erősö-
dött az érdeklődés, közel 300-an 

jelentkeztek a felhívásunkra. 
– Honnan vásárolták meg a 

szárnyasokat?
– Azt is fontosnak tartjuk, hogy 

az ilyen projektjeinkkel a helyi 
vállalkozások megmaradását se-

gítsük. Így a baromfit a salánki 
Gyarmati Mariannáéktól szerez-
tük be. Tagcsaládjaink igény sze-
rint 20 brojler, vagy 40 tojó csir-
két kaptak, s mellé vitaminokat és 

tápkoncentrátumot is adtunk, il-
letve egy zsák kukoricát, amit a 
beregardói – szintén nagycsalá-
dos – Huszáréktól szereztük be. 

– Milyen segítséget jelent ez 
a családok számára? 

– Csepp a tengerben. Ez nem 
egy óriási anyagi támogatás, de 
azt gondolom, fontos és szép 
gesztus. Hálót adunk ilyen mó-
don. Az, hogy az emberek vet-
nek, s most szárnyasok nevelé-

sére vállalkoznak, jelzi, hogy 
bíznak a jövőben. S az sem mel-
lékes, hogy egészséges étel ke-
rül az asztalra.

Kovács Erzsébet
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Elejét lásd az 1. oldalon

A koronavírusjárvány miatt im-
máron több mint két éve, most 
meg a háborús helyzet miatt fel-
fordult a normális emberi éle-
tünk. Amennyire lehetett, hoz-
zászoktunk a „homofiszhoz” 
meg az „onlájnoktatáshoz”, bár 
érezzük, tudjuk, nem ez az iga-
zi. Mint ahogy a mezőgazdasá-

gi munkák sem végezhetők el 
távmunkában, úgy nem lehet 
távoktatásban megtanítani ír-
ni-olvasni a legkisebbeket sem. 
Esetleg ez utóbbi még megtehe-
tő, ha a szülőnek van elég ide-
je, türelme és némi készsége is 
erre, de a közösségi élmény, a 
közös játék mindenképpen ki-
marad a gyermekek életéből. A 
Kárpátaljai Magyar Nagycsalá-
dosok Egyesülete (KMNE) ép-
pen ezért tartja fontosnak, hogy 
ebben a nehéz helyzetben is biz-
tosítson közösségi alkalmakat.

A KMNE május 7-én a be-
regszászi Barátság Stadion egyik 
szektorában szervezte meg idei 
tavaszi sportnapját, melyre több 
mint hetvenen érkeztek. A spor-
tot, a mozgást kedvelő családok 
– a közös reggeli tornát követő-
en – hat csapatot alkotva külön-
böző ügyességi feladatokban mé-
rettettek meg. Spenik Okszána 
tornatanár és úszásoktató ezút-

Sportnapot szervezett a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesülete

Ép testben – ép lélek
tal is igen változatos és érdekes 
erőpróba elé állította a résztve-
vő családokat. Mindamellett ér-
ződött: ennek a programnak nem 
éppen a versengés volt a fő cél-
ja, hanem hogy felszabadultan, 
örömmel játszanak együtt a csa-
ládok, s egy csapatban szurkol-
janak egymásnak anyukák, apu-

kák, gyerekek. Így aztán a közös 
ebédet követő eredményhirdetés 
után minden csapat/család juta-
lomban részesült: az egész prog-
ram lebonyolítását támogató Ma-
gyar Kormánynak, a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt.-nek, illetve 
Grezsa István kormánybiztos-
nak köszönhetően valamennyi-
en sporteszközöket vehettek át a 
KMNE munkatársaitól.

Tarpai József a sajtónak 
nyilatkozva elmondta, hogy az 
egyesület a kezdetektől fog-
va fontos feladatának tekin-
ti a közösségi sportalkalmak 
megszervezését. Eleinte éven-
te egy alkalommal került erre 
sor, majd tavasszal és ősszel 
is megrendezték a sportnapot, 
idén pedig már heti alkalom-
mal nyújtanak lehetőséget a 
mozgásra, tornaórára a Pásztor 
Ferenc Közösségi és Zarándok-
ház udvarán.  

Kovács Erzsébet

Többfélét, de kevesebbet 
vásárolunk

Beindult a palántaszezon

Ám azok, akik a zöldségpa-
lánták kinevelésével kötelez-
ték el magukat, ennél konk-
rétabb magyarázattal is szol-
gálnak. Mint mondják, ahogy 
az elmúlt évben, úgy az idén 
is nagyon hidegre sikeredett 
az április, ez pedig nem ked-
vezett a növényi sarjak fejlő-
désének. Annak pedig, hogy 
kevesebb palántaárussal ta-
lálkozni, szintén egyszerű a 
magyarázata. Mind a meleg-
ágyrakás, mind a palántane-
velésre használt fóliaházak ta-
lajának előkészítése kemény 
férfimunka: ők pedig az is-
mert okok miatt nem tartóz-
kodnak idehaza. Legalábbis 
a többségük. Emellett pedig 
az istállótrágya beszerzése is 
mind nagyobb gondot jelent, 
hisz a kárpátaljai települése-

ken egyre kevesebb szarvasmar-
hát tartanak. 

Megtudtuk, hogy a szezon, 
ahogy az már megszokott, idén is 
április utolsó harmadában indult, 
a hidegtűrő palánták – a karalábé, 
a káposzta, a karfiol – árusításá-
val. Most viszont már teljes a pa-
letta. Ahogy az megszokott, 9-10 
féle paradicsomból, 7-8 féle pap-
rikából lehet válogatni, emellett 
gumós zeller, brokkoli, vörös- és 
kelkáposzta is kapható. Egyszó-
val, széles a kínálat. No, de mind-
ez mennyibe kerül?

– Gyakorlatilag három éve nem 
emelkedtek a palántaárak – mondja 
Anikó, az ismerős palántaárus, aki 
családjával Csetfalván él és évtize-
dek óta ezt a tevékenységet folytat-
ja. – A káposztafélék szálanként 2 
hrivnyába, a többi, tehát a paradi-
csom és a paprika 3 hrivnyába ke-
rül. Először a koronavírus okoz-
ta világjárvány miatt volt teljes 

bizonytalanság a palántanevelés-
sel foglalkozók körében, most pe-
dig a háború okoz nehéz helyzetet. 
Azért azt gyorsan hozzátenném, 
hogy egészében véve a mögöttünk 
hagyott mindkét szezon elfogad-
ható módon sikerült, ám ez min-
dig csak utólag derül ki. 2020-ban 
például sokan hazakényszerültek a 

külföldi munkavállalásból, és akár 
unalmukban is beültették a kisker-
tet meg a virágágyásokat. Tavaly 
pedig az itthon maradottak tették 
ugyanezt nagy szorgalommal, hisz 

a legtöbb ember igyekszik minden 
körülmények között hasznossá ten-
ni magát.

– Most viszont egyértelmű, 
hogy a háborús konfliktussal új 
helyzet állt elő, hisz biztosak le-
hetünk benne, hogy nagy szükség 
lesz arra, ami a háztájiban megte-
rem. Teszem hozzá, az öngondos-

kodás igénye sohasem állt messze 
a kárpátaljai magyaroktól. 

– Jó, hogy az öngondoskodást 
említi. Ezt tapasztalom valahány-
szor, ha a vásárlóimmal beszél-

getek. Mert a palánta beszerzé-
sét szinte minden esetben meg-
előzi egy-egy érdeklődő jellegű 
diskurzus. Például, hogy a szó-
ban forgó paradicsom inkább 
befőzésre vagy friss fogyasz-
tásra ajánlott, s hogy az a pap-
rika jó lesz-e paprikakrém alap-
anyagnak is. Jelenleg egyértel-
műen az a helyzet, hogy az em-
berek többféle palántát, de a szo-
kásosnál kevesebbet vásárolnak.

– Nálam is ugyanez a hely-
zet – veszi át a szót a szomszéd 
árus, Marica, aki ugyanabból a 
községből való. – Hadd tegyem 
hozzá, hogy a palánta igencsak 
bizalmi termék. A vevő szere-
ti, ha valóban azt kapja, ami-
re leginkább szüksége van, s 
megjegyzi, ha például a tölte-
ni való paprika helyett a kelle-
mesen csípős ratunda fajtát sóz-
ták rá. Nálam ilyesmi nem for-
dulhat elő.

– Nekem szinte csak vissza-
járó vásárlóim vannak, akik tel-
jes bizalommal fordulnak hoz-
zám – teszi hozzá Anikó. – Így 
ők az én dolgomat is megköny-
nyítik, hisz 9 óra után már pa-
kolok is, hisz elfogyott az azna-
pi portékám. 

Kovács Elemér

A II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola a há-
ború kitörésekor az elsők között 
ajánlotta fel ingatlanjait a mene-
kültek fogadására. A beregszászi 
kollégiumok mellett Péterfalván 
és Nagydobronyban az Egán Ede 
Szakképzési Központ kollégiu-
maiban is a háború elől mene-
külni kényszerülő emberek van-
nak elszállásolva. A főiskola inf-
rastruktúrájához tartozó intézmé-
nyekben mintegy 650 menekült 

talált ideiglenes otthonra, s kö-
zöttük nagyon sok a gyerek. 

Ezeknek a belső-ukrajnai me-
nekülteknek nemcsak szállást és 
élelmet kell nyújtani, de valami 
értelmes, hasznos elfoglaltságot 
is kell biztosítani számukra. Hi-
szen aki már két hónapja itt van, 
előfordul, hogy igencsak unja 
magát, mondta Fodor Gyula, az 
intézmény rektorhelyettese, ami-
kor is találkozott az Utazó Ficak 
– Civil segítség Ukrán gyerekek-

Kárpátalján segít az Utazó Ficak – Civil segítség ukrán gyerekeknek csapata

Játszósarkok a belső-Ukrajnából 
érkezett gyerekeknek

A háború a legtöbb ember számára minden időben csak bánatot, 
szomorúságot, veszteséget okozott. Ennek a mostani orosz-ukrán 
konfliktusnak is a civil lakosság issza meg a levét, ám legnagyobb 
vesztesei a gyerekek. Akiktől – most az árván maradottak fájdal-
máról nem is beszélve – nem csupán a felhőtlen gyermekkort, de a 
nyugalmat, az otthon melegét, a jövőképet is elvették. Sok család, 
csonkacsalád több mint két hónappal ezelőtt egész eddigi életüket 
hátrahagyva, legfontosabb dolgaikat egy bőröndbe zárva kénysze-
rültek elhagyni otthonaikat. Nagy részük külföldön próbált mene-
déket találni, de nagyon sokan Ukrajna eddig legbékésebb megyéjé-
ben, Kárpátalján várják, hogy véget érjen ez a borzasztó rémálom 
s hazatérhessenek. Már akinek megmaradt a lakóháza… 

nek csapatával, akik május hetedi-
kén elsősorban a menekültek gye-
rekeinek foglalkoztatását elősegí-
tő játszósarkok kialakítását célzó 
adományt adtak át Beregszászon és 
Tiszapéterfalván. A gyermekbúto-
rok összeszerelésében nagy öröm-
mel vettek részt a felnőttek, a gye-
rekek pedig kíváncsian bontogat-
ták a foglalkoztató- és plüssjátéko-
kat tartalmazó zsákokat. 

– Mit lehet tudni az Utazó 
Ficak civil kezdeményezésről, a 

mostani adományról? – kérdeztük 
Timár Eszter ötletgazda-alapítót?

– Az orosz-ukrán háború kitö-
rését követően rengeteg menekült 
érkezett Magyarországra, akik el-
látásban nagy részt vállaltak a ci-
vil szervezetek. Ám azt tapasztal-
tuk, hogy Budapesten a Keleti pá-
lyaudvaron senki sem foglalkozott 
azzal, hogy a gyerekeket ellássák, 
foglalkozzanak velük. Elkezdtünk 
kialakítani egy kis területet, ahol 
a kismamák tudtak szoptatni, tisz-

tába tudták tenni csemetéjüket, 
ahol a gyerekek tudtak játszani. 
Folyamatosan jöttek az önkénte-
sek, és az emberek kérdezték, mi-
ben tudnának segíteni. Egyre na-
gyobbá nőttünk. Később aztán a 
segítőközpont átköltözött a BOK 
Sportcsarnokba. Viszont nálunk 
rengeteg adomány felgyűlt, amit 
nem volt lehetőség áthelyezni. Ezt 
olyan helyre szerettük volna vin-
ni, ahová az adományozók igazán 
szánták. Így jutottunk el Kárpátal-
jára, ahol rengeteg belsőmenekült-
nek biztosítanak átmeneti szállást. 

– Amikor eldöntöttük, hogy 
Ukrajnába szeretnénk közvetlenül 
adományt hozni, elsősorban gye-
rekeknek és anyukáknak, akkor a 
koncepció ugyanaz maradt, ami a 
Keleti pályaudvaron is volt: játék, 
szórakozási lehetőség biztosítása 
a gyerekeknek megfelelő körül-
mények kialakításával. Illetve – az 
anyukáknak segítve – babahigiénés 
termékeket, gyerekhordozókat, bé-
biételeket, mesekönyveket, foglal-
koztató meseszőnyegeket hoztunk 
a kicsiknek – veszi át a szót Bozó 
Zsuzsa aktivista. – Emellett IKEA-
bútorokkal – kisasztalokkal, gye-
rekszékekkel, táblákkal stb. – is ki-
egészült az adomány. Ez utóbbiak-
kal a jövőre is gondoltunk: remél-
jük, hogy amikor ennek a háború-
nak vége lesz, ezeket a bútorokat 
majd helyi óvodák tudják használ-
ni, és a mesekönyvek is ugyanúgy 
átkerülhetnek hozzájuk. Igazából 
ezzel tehát hosszabb távon is sze-
retnénk segíteni. 

Az adományok határon átjut-
tatását a főiskola kérésére a Kár-
pátaljai Határmenti Önkormány-
zatok Társulása vállalta magára. 

Mint Bozó Zsuzsától meg-
tudtuk, az Utazó Ficak csa-
pata korábban Csongoron és 
Nagydobronyban alakított ki ha-
sonló játéksarkokat. Június má-
sodikán pedig a Szolyvai Gyer-
mekotthon kis lakóinak szeretné-
nek új kiságyakat vinni, az ideig-
lenesen ott tartózkodó belső-uk-
rajnai menekült ovisok játszószo-
báját pedig új bútorokkal fogják 
berendezni. Oda egy nagyobb 
önkéntes csapattal készülnek, de 
várják a helyi jelentkezőket is, 
akik segítenek a bútorok össze-
szerelésében.

Marton Erzsébet



Csütörtök Május 19.

Köszöntjük Ivó, Milán nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 16.

Köszöntjük Mózes, Botond nevű olvasóinkat!

Kedd Május 17.

Köszöntjük Paszkál nevű olvasóinkat!

Szerda Május 18.

Köszöntjük Erik, Alexandra nevű olvasóinkat!

2022. 
május 11.6 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Fókusz
12:50 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:30 RTL Híradó -
Késő esti kiadás

23:05 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

23:45 Sorok között 
Lutter Imrével

00:30 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:45 Autogram

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Magánnyomozók
00:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Horvátország 

termékeny 
árterületei

14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén

Török tévéfilmsor.
19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:45 Kékfény
21:35 Agatha Christie 

1 - Az alibi
Angol krimisor.

22:20 Kenó
22:30 Hogy volt?!
23:20 Időjárás-jelentés
23:30 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:25 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Vallásturizmus
05:36 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:30 Agapé
11:20 Álmok álmodói
11:35 Elsietett házasság

Magyar romanti-
kus film

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Itthon vagy!
14:45 Magyar Krónika
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Sződliget
17:55 Ízőrzők: Kács
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

06:30 Sporthíradó
07:30 Szabadidő
08:05 Atlétika 

Gyémánt Liga
09:00 Tour de Hongrie: 

szakasz
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:35 OTP Bank Liga
15:25 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

16:00 Kosárlabda 
magazin

17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Merkantil Bank 

Liga
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:45 OTP Bank Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:05 Házon kívül
23:45 Volt egyszer két 

Németország
Német akció kaland
filmsor.

01:00 Volt egyszer két 
Németország
Német akciókaland
filmsor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Magánnyomozók
00:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A láthatatlan 

folyó – Víz alat-
ti világ a Fe-
kete-erdő és a 
Vogézek között

14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói

18:55 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:40 SzerencsePerc
20:45 Alpesi őrjárat VI. 

évad - Az őrzők
Tévéfilmsorozat

21:50 A spanyol 
hercegnő II.
Angol történelmi 
filmsor.

22:45 Kenó
22:55 Velvet Divatház V.

Spanyol tévéfilmsor.
23:40 Időjárás-jelentés
23:50 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:50 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:45 Isten kezében
11:10 Álmok álmodói
11:25 Napforduló

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:45 Novum
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:50 Magyar világ
17:20 Ízőrzők: Szomolya
17:55 Ízőrzők: Mosdós
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Budavári 

Palotakoncert
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek

04:50 K&H női 
kézilabda liga

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:05 Merkantil 

Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

magazin
11:30 Kézilabda 

magazin
12:30 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 OTP Bank Liga
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:10 A víz összeköt
17:40 Út a Puskásba
18:15 Fradi Tv
18:50 Futsal NB I.
22:00 Sporthíradó

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Fókusz
12:50 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:15 Dex nyomozó
Amerikai krimisor.

00:20 Dex nyomozó
Amerikai krimisor.

01:35 Édes Otthon

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Magánnyomozók
00:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában
09:30 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A vulkánok 

bolygója
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó

20:55 Anne otthonra
talál
Angol tévéfilmsor.

21:45 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

22:30 Kenó
22:40 Hajdúk

Játékfilm
23:55 Időjárás-jelentés
00:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Neked szól!
10:50 Jó embert 

keresünk!
11:00 De őszintén!
11:10 Álmok álmodói
11:20 Jövedelmező állás

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:45 Kincskereső
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:55 Hazajáró
17:25 Ízőrzők: 

Fegyvernek
17:55 Ízőrzők:

Mencshely
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 A kis Valentino

Magyar játékfilm
00:10 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

magazin
09:30 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
11:00 Merkantil 

Bank Liga
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:05 Futsal NB I.
15:55 Út a Puskásba
16:25 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
18:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
18:30 E.ON férfi vízi-

labda OB I.
19:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Európa-

liga döntő

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:10 Brandmánia
23:45 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
01:00 HighLife

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Propaganda
00:00 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:00 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Alpok-Duna-

Adria
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Berlin, a nagy-

városi vadon
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
16:50 SzerencsePerc
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:45 Fábry
22:00 Kenó
22:10 Agapé
23:05 Időjárás-jelentés
23:10 Katharina meg-

oldja - Az igazi 
nagyhal
Romantikus film

00:40 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

01:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:20 Hogy volt?!

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:26 Új nemzedék
10:50 Világ-Vallás
11:05 Találkozás
11:20 Álmok álmodói
11:30 Bolondok kvártélya

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Alpok-Duna-

Adria
13:50 Öt kontinens
14:20 Kék bolygó
14:45 Noé barátai
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: Péteri
17:50 Ízőrzők: Csór
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2016
21:00 Egy Perc Híradó
21:01 Időjárás-jelentés
21:02 A Nagyok
21:35 Álmok álmodói
21:45 Ridikül
22:35 Velünk élő Tri-

anon - Egy majd-
nem betiltott

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván em-

lékkoncert 2016

04:35 Merkantil Bank
Liga

06:30 Sporthíradó
07:30 Román labdarú-

gó-bajnokság
09:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 A víz összeköt
11:05 Futsal NB I.
13:00 Sporthíradó
13:30 Út a Puskásba
14:00 Fradi Tv
14:30 Merkantil Bank

Liga
16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:10 Vívás
17:40 Napos Oldal - 

DVTK
18:10 Dvsc
18:45 UEFA Európa-

liga döntő
21:00 Sporthíradó
21:45 E.ON férfi 

vízilabda OB I.



Szombat Május 21.

Köszöntjük Konstantin nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 22.

Köszöntjük Júlia, Rita nevű olvasóinkat!

Péntek Május 20.

Köszöntjük Bernát nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladása;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratok;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
Egy szelvényen mindösz-
sze egy hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!
FIZETETT hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 12. oldal – 9 hr., 
2–5, 7, 8. oldalak – 7 hr., 10–11. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2022. 
május 11. 7Heti műsor

A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk, 
azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A 

címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítésének jogát fenntartjuk. A pub-
likációnkban közölt tényekért minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:10 A szökevény
Amerikai akciófilm

02:15 Halálos fegyver 4.
Am. akcióvígjáték

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sor.

15:40 Fazilet asszony
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Magánnyomozók
00:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A vad Alaszkai-

félsziget
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
17:00 Ridikül
17:45 SzerencsePerc
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Meséljen magáról!
Játékfilm

22:10 Kenó
22:20 Időjárás-jelentés
22:21 A nőkért

Német filmdráma
00:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:21 Katolikus krónika
10:45 Útmutató
11:10 Álmok álmodói
11:25 A hamis Néró

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 P'amende
13:50 Rondó
14:20 Magyarország 

Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:55 Kárpát-medence
17:25 Ízőrzők: 

Almásfüzitő
17:55 Ízőrzők: 

Kustánszeg
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Szabadság 

tér ´89
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:16 Angol nyelvű hírek
01:20 Bolondok kvártélya

06:30 Sporthíradó
07:30 Vívás
08:05 Merkantil 

Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
11:55 Napos Oldal - 

DVTK
12:25 Dvsc
13:00 Sporthíradó
13:20 Női labdarúgó 

magazin
13:55 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
15:00 Mtk tv
15:30 Forma-3
16:05 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
16:30 Boxutca
17:00 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
18:10 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:30 K&H női 

kézilabda liga
20:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:45 Sporthíradó
21:35 Futsal magazin
22:05 UEFA Európa-

liga döntő

05:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:25 Teleshop
10:20 Brandmánia
10:50 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:25 Autogram
12:10 Isten belájkolt

Amerikai filmsor.
13:20 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
14:30 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
15:45 Álomnagyi

Francia vígjáték
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Séf meg a többiek
20:30 A mi kis falunk

Magyar vígjáték-
sorozat

21:40 Nyomás utána!
Olaszamerikai ak-
cióvígjáték

00:10 Esküvő extrákkal
Kanadai vígjáték

04:35 Kívánságpiac 
Extra

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Mesék Mátyás

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:35 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:05 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:35 Trendmánia
10:10 Nagyító
10:50 Innovátor
11:25 Poggyász
12:05 Zöld Gömb 

-Vertikál Kupa
12:40 Az Álomotthon 

2022
13:20 A barátságos óriás

Angol kaland film
15:50 Columbo

Amerikai krimi film
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Szemfényvesztők

Amerikai, francia 
akció film

22:50 Wanted
Német, amerikai 
krimi film

01:15 Rozsda és csont
Francia, belga, szin-
gapúri dráma film

05:50 Álmok álmodói
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Magyar világ
08:30 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 Utazások Skócia 

szigetein
Angol útifilmsor.

10:25 Időjárás-jelentés
10:30 Partitúra
11:25 A világ egy 

terített asztal
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó

12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 A Vatikán titkai
13:50 A Vatikán titkai
14:20 Butaságom 

története
Magy. filmvígjáték

15:45 Egy Perc Híradó
15:50 Időjárás-jelentés
15:51 A névtelen vár

Magyar tévéfilm-
sorozat

17:00 Főmenü: Hagyma
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:35 Csináljuk a 

fesztivált!
21:45 Balfácán

Fr. filmvígjáték
23:15 Kenó
23:25 Időjárás-jelentés
23:30 A szabadság útjai

Angol filmdráma
01:30 Zoo

Szlovák családi 
filmsorozat

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Álmok álmodói
06:00 Magyar gazda
06:25 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Opera Café
07:45 Kincskereső
08:15 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:45 Evangélium
09:15 Novum
09:45 Multiverzum
10:20 Hogy volt?!
11:15 Öt kontinens
11:45 Pillangó

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Forma-3
14:55 Atlétika 

Gyémánt Liga
17:20 Simple Liga
19:25 K&H női 

kézilabda liga
21:30 A víz összeköt
22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Agapé

05:00 Vívás
05:30 Pecatúra
05:55 Napos Oldal - 

DVTK
06:30 Dvsc
07:00 Női labdarúgó 

magazin
07:30 Mtk tv
08:00 Forma-3
08:35 Szabadidő
09:05 K&H női 

kézilabda liga
10:55 Forma-3
11:55 Futsal magazin
12:25 Boxutca
12:55 Forma-1 – 3. 

szabadedzés
15:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
17:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:35 Forma-2
18:45 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
21:15 Atlétika 

Gyémánt Liga
23:40 Simple Liga
01:35 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.

05:05 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:40 Kölyökklub
08:30 HighLife
09:05 Teleshop
10:05 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:45 Édes Otthon
11:30 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:05 Házon kívül
12:40 A Séf meg a többiek
13:20 Shazam!

Amerikai akciófilm
16:10 Jackie Chan: 

Első csapás
Hongkongiam. ak-
cióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

19:30 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

20:00 Aquaman
Amerikai akciófilm

23:10 Gringo
Amerikai akciófilm

01:40 Portré: 
Serbán Attila

04:35 Kívánságpiac 
Extra

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék

08:25 Mesék Mátyás
királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:35 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:05 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:35 Konstruktíva - 
Az építő műsor

10:10 Tűsarok
10:50 Több mint TestŐr
11:25 SuperCar
12:05 Életmódi
12:40 Mága Jennifer 

- Sztárok az éle-
temből

13:20 Értékteremtők
13:55 A sóher

Fr. vígjáték film
15:55 Titkok könyvtára 3. 

Am. fantasztikus 
film

18:00 Tények
18:55 Pepe

Magyar vígjáték 
sorozat

20:00 Jurassic World: 
Bukott birodalom
Am. kaland film

22:50 Z világháború
Amerikai miszti-
kus film

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:45 A világörökség 

kincsei
08:00 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 De őszintén!
08:25 Keresztény köny-

nyűzenei 
koncertklipek

08:30 Találkozás
08:45 Jó embert 

keresünk!
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin

09:30 Katolikus krónika
09:55 Agapé
10:00 Időjárás-jelentés
10:01 Rome Reports -

Vatikáni híradó
10:25 Templomaink
10:30 Református Egy-

ség-napi isten-
tisztelet Gyula-
fehérvárról

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:50 A világörökség 

kincsei
14:10 Életjel

Magyar filmdráma
15:50 Időjárás-jelentés
15:51 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:05 SzerencsePerc
17:10 A természet 

magyar fotósai
17:15 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Családi kör
19:35 PARADICSOM -

Kistelek, Balástya
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:25 A szerencse 

forgandó
Angol játékfilm

23:15 Kenó
23:25 Időjárás-jelentés
23:26 Ragadozók

Olasz filmdráma

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ

06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Világ
07:45 Noé barátai
08:15 Kontúr
09:05 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:35 Borbás Marcsi

szakácskönyve
10:05 Főmenü: 

Mangalica
11:00 Magyar világ
11:30 Hazajáró
12:00 Négy évszak 

a Hortobágyon
12:30 A vízipók tényleg 

csodapók
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Magyarország Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Simple Liga
15:50 Merkantil 

Bank Liga
20:00 Merkantil 

Bank Liga
22:05 Kortanúk - Rend- 

szerváltozás a 
hadseregben - 
Lőrincz Kálmán 
vezérezredes

23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!

06:30 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

08:30 Múlt és Jelen
09:00 Forma-2
10:00 Forma-3
11:00 Mtk tv
11:30 Forma-2
12:45 Forma-1 – 

Időmérő edzés
14:00 Pilótaparádé
14:25 M4 Stúdió: Forma-1
15:00 Forma 1 – Futam
17:00 M4 Stúdió: Forma-1
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 Merkantil Bank

 Liga



Tükör2022. 
május 11.8

– Hogyan indult a fodrász 
karrierje?

– A Vérke-parti városban 
születtem, itt is nőttem fel. Ta-
nulmányaimat a helyi 4. Számú 
Kossuth Lajos Középiskolában 
végeztem, majd – hisz mindig 
is tetszett a fodrászat – egy he-
lyi szépségszalonban tanultam 
meg a hajszobrászat alapjait. Az 
oklevelem megszerzését követő-
en a Viktória szalonban kezdtem 
el dolgozni. Két évet töltöttem 
ott, időközben férjhez mentem, 
gyermekeink születtek, így ott-
hon, Jánosiban fogadtam a ven-
dégeimet. Amikor ők már na-
gyobbak lettek, akkor vállaltam 
állást ismét szalonban. Előbb 
a Sakurában próbáltam ki ma-
gam, majd az Erzsébet Házban, 
ma pedig a Beauty Complexben 
vagyok megtalálható, emellett 
Nagyberegen a Lux szalonban 
is fogadok vendégeket.

– Hogy emlékszik a kezde-
tekre?

– Nem volt egy könnyű idő-
szak, ezt be kell valljam. Tapasz-
talatok nélkül kerültem a Viktó-
ria szalonba. Sok mindent ott ta-
nultam meg a kollégáktól, akik 
nagyon segítőkészek voltak. 

Punykó Zsuzsanna, a csupaszív fodrász

Ez az én hivatásom
A szépségre való törekvés nem újkeletű dolog, az ókorban is sok 
példa mutat erre. Manapság meg már szinte el sem tudjuk kép-
zelni az életet szépségszalonok nélkül. S nem csupán egy-egy neves 
alkalomból keressük fel azokat, de az ápolt külső biztosítása érde-
kében legalább havonta megjelenünk ott. Punykó Zsuzsanna – aki 
a beregszászi Beauty Complexben várja kedves vendégeit – már 
gyermekkorától fodrásznak készült. Vendégei szinte összes kérését 
igyekszik maximálisan teljesíteni, munkáját szívvel-lélekkel végzi. 
Vele beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.

Emlékszem, az első esküvői fri-
zurámnál nagyon izgultam, hogy 
minden rendben menjen, és a ven-
dégnek is tetsszen. Hála Istennek, 
jól sikerült a konty, amire nagyon 
büszke voltam. Azt azonban meg-
tanultam, hogy kitartás és folya-
matos tanulás nélkül nem lehet jól 
művelni ezt a szakmát, csak akkor 
lesz valaki sikeres, ha nagyon akar-
ja. Húsz éve dolgozom fodrászként. 
Úgy érzem, ez a hivatásom. Mára 
nagy vendégkörrel rendelkezem, 
de ez hosszú évek kemény mun-
kájának köszönhető.

– Mit kérhetnek öntől a ven-
dégek?

– Kizárólag női fodrász va-
gyok. Kedvenceim a különbö-
ző formájú, stílusú hajvágások, a 
színátmenetes festések. Nagyon 
szeretem az alkalmi frizurák el-
készítését. Azonban meg kell ér-
teni azt, hogy nem mindent tu-
dunk megvalósítani, amit a ven-
dég kér – egy fekete színű haj-
ból nem tudunk szőkét varázsolni 
egy csettintéssel, ehhez hónapok, 
akár évek kellenek, és nem is biz-
tos, hogy úgy fog sikerülni, aho-
gyan azt a vendég elvárja. De tu-
dásom legjavát próbálom nyújta-
ni, hogy mindenki elégett legyen.

– Ehhez azért nagyfokú kom-
munikációs képesség is szüksé-
ges...

– Azt szoktuk mondani, hogy 
egy jó fodrász jó pszichológus 
is egyben. A vendég a frizuraké-

szítés mellett relaxálni is szeret-
ne a szalonban. Olykor kiönti lel-
két, elpanaszolja nehézségét, vagy 
épp örömeit meséli el. Ezeket meg 
kell hallgatnunk, de tudnunk kell 
azt is, hogy a vendégünk megbí-
zik bennünk, és nem adhatjuk to-
vább, amit elmondott nekünk. Ez 
fontos a szakmában.

– Emellett ugyanilyen fon-
tos a meglévő tudás tovább fej-
lesztése is.

– Mint említettem, szinte ta-
pasztalatlanul kerültem szalonba. 

A különböző helyeken, amelyeken 
mindezidáig dolgoztam, sok tudás-
anyagot szívtam magamba. Emel-
lett több továbbképzésre jelentkez-
tem, például Lembergbe is. Első-
sorban alkalmi frizurák készítését 

tanultuk, hogyan kell előkészíteni 
egy hajat a formázásra, emellett a 
színátmenetes festések technikáját 
is ott sajátítottam el. Ez egy olyan 
ágazat, amely folyamatosan fejlő-
dik, nekünk pedig lépést kell tarta-
nunk az aktuális trendekkel.

– Hogyan hatott munkájára az 
elmúlt időszak?

– Közel két és fél éve nehéz 
időszakot élünk. A koronavírus-
járvány berobbanásakor minden-
ki megijedt, nem mertünk kilép-
ni a lakásunkból. Az országos le-

zárások idején mindenki az ott-
honába kényszerült, értelemsze-
rűen megcsappant a forgalom is. 
Majd, amikor enyhültek a sza-
bályok, úgy tértek vissza hoz-
zánk a vendégek is. Egy idő után 
megtanultunk együtt élni ezzel a 
helyzettel. A több mint két hó-
napja kirobbant háború azonban 
még inkább rányomta a bélye-
gét a munkánkra. Családommal 
nem szerettünk volna külföld-
re költözni, így itthon próbálunk 
meg a nehéz időkben is boldo-
gulni. Reméljük, hogy mihama-
rabb minden visszatér a régi ke-
rékvágásba...

– Meséljen a családjáról.
– Férjemmel huszonhárom 

éve vagyunk együtt. Ő a kezde-
tektől fogva mindenben támogat, 
nélküle nem is tudnék ennyi ven-
déget fogadni. Van egy tizenhét 
és egy tízéves lányunk. Ők már 
mindenben segítenek otthon, ami 
nagyon jó, hisz egész héten dol-
gozom, ha szükséges, még vasár-
nap is. Emellett az éneklés a hob-
bim – édesapám zongorista volt, 
egész gyermekkorom a zenéről 
szólt. A lányaim azonban sem a 
fodrász szakmát, sem az éneklést 
nem szeretnék folytatni, ami nem 
is baj, hisz nekik a saját útjukat 
kell járni.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Nagyon szeretem a mun-
kám, szinte ez az életem. Engem 
a fodrászkodás megnyugtat, fel-
tölt energiával. Elégedettséggel 
tölt el, ha egy-egy jól sikerült 
frizura a vendégnek is örömére 
van. Ennél nagyobb boldogság 
nem kell. A jövőben is szeretném 
fejleszteni ez irányú tudásomat, 
hogy még tökéletesebb munkát 
nyújthassak.

 Kurmay Anita

A „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány szervezésében 
immáron hatodszor kerültek 
megrendezésre a biológia, ké-
mia, földrajz tehetséggondo-
zó és versenyfelkészítő hétvé-
gék.  A tehetséggondozó hét-
végék célja a Magyarországon 
megrendezésre kerülő Hevesy 
György kémia-, Herman Ottó 
biológia-, Tele-
ki Pál földrajz-
földtan verse-
nyekre való fel-
készítés, vala-
mint a résztve-
vők természet-
tudományos is-
mereteinek el-
mélyítése, bő-
vítése.

A foglalko-
zásokra az elő-
ző évekhez ha-
son lóan  idén 
is névre szóló 
meghívót kap-
tak a Kárpátal-
jai Magyar Pe-
dagógusszövetség által szer-
vezett Szent-Györgyi Albert 
kémia, Margittai Antal bio-
lógia és természetrajz, föld-
rajz versenyek első10 helye-
zettjei, akik már eddig is bi-
zonyították az adott tantárgy 
iránti szeretetüket. A meghí-
vott tanulóknak 2022. január 
10-ig volt lehetőségük visz-
szajelezni részvételi szándé-
kukat. Az 50 meghívottból 
összesen 31 tanuló élt ezzel 
a lehetőséggel. 

Lezárultak az idei tehetséggondozó és versenyfelkészítő 
hétvégék biológiából, kémiából és földrajzból

A tehetséggondozó program 
első hétvégéje 2022. február 
18–20. között valósult meg sze-
mélyes jelenléttel a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola és a Szakgimnázium bá-
zisán. Az Ukrajnában kialakult 
háborús konfliktus miatt a te-
hetséggondozó program február 
25–27-re tervezett második hét-

végéje elmaradt, s majd csak áp-
rilis 8–10. között valósult meg. 
A második hétvégén a biológia 
és földrajz foglalkozások online, 
a kémia foglalkozások pedig hib-
rid módon zajlottak, tehát a ta-
nulók online és fizikális formá-
ban is jelen voltak. A kémia te-
hetséggondozó program harma-
dik alkalma április 12–14-én, a 
földrajz hétvégék harmadik fog-
lalkozása április 23–24-én, a bio-
lógia tantárgy záró foglalkozásai 
pedig április 29. – május 1. között 

valósultak meg. A foglalkozá-
sokon a tanulók online formá-
ban vettek részt.  Az ifjú tehet-
ségekkel a hétvégék folyamán 
összesen 19 szakképzett peda-
gógus foglalkozott:

A program ötletgazdája és 
szakmai felelőse dr. Kohut Er-
zsébet, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Biológia és Kémia Tanszékének 
tanszékvezetője. Munkáját se-
gítette Bak Éva, a II.RFKMF 
Biológia és Kémia Tanszék, va-
lamint Papp Géza, a II.RFKMF 
Földtudományi és Turizmus 
Tanszék oktatója.

A programot a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkársága és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatta.

„GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében immáron 
hetedszer kerültek megrendezésre a matematika tehetséggon-
dozó és versenyfelkészítő hétvégék. A foglalkozások célja a 8–17 
éves matematika iránt elkötelezett fiatalok megyei, országos és 
nemzetközi matematikaversenyekre való felkészítése, valamint 
matematika ismereteik bővítése és elmélyítése.

A képzésre a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megva-
lósított Terebesi Viktor Emlékverseny (5–6. osztályban tanulók számá-
ra) és a Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztályban tanulók 
számára) első tíz helyezettjei kaptak névre szóló meghívót, összesen 
69 nebuló. A meghívottakból 48 gyerek vett részt a foglalkozásokon.

A tehetséggondozó program első hétvégéje 2022. február 18–20. 
között valósult meg fizikális jelenléttel a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának a bázisán. Az Ukrajnában 
kialakult háborús konfliktus miatt a tehetséggondozó program febru-
ár 25–27-re tervezett második hétvégéje elmaradt, s majd csak ápri-
lis 8–10. között valósult meg online formában. A program harmadik 
s egyben záró alkalmára április 29. – május 1. között került sor fizi-
kálisan a II. RF KMF Szakgimnáziumában.  Az ifjú tehetségekkel a 
hétvégék folyamán összesen 17 szakképzett pedagógus foglalkozott.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvége programfelelő-
se, ötletgazdája: Kulin Judit, az Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Kö-
zépiskola igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika és infor-
matika tanszékének oktatója.

A programot a Magyar Kormány a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Tehetséggondozó és versenyfelkészítő 
hétvégék matematikából
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A tavaszi időszakban gyorsan 
növő, egyre nagyobb a zöld-
ségállomány lombozata, miköz-
ben az időjárás is szeszélyesen 
változik: hol napo-
kig nem látjuk a na-
pot, hol hétágra süt 
le ránk. Ilyen, gyor-
san változó körülmé-
nyek között nem cso-
da, hogy tanácstala-
nok a termelők, s ál-
landóan visszatérő 
kérdés a gazdák ré-
széről, hogy mekkora 
is aktuálisan a zöldségfélék víz-
igénye. Bizonytalanok, hogy na-
ponta hányszor, milyen vízada-
gokkal öntözzenek, milyen tö-
ménységű tápoldatot használja-
nak. A kérdés fontosságát jelzi, 
hogy nem csak a 
pillanatnyi szedés 
mennyisége függ 
tőle, hanem az ál-
lomány egészségi 
állapota is. Ugyan-
is a gyökérproblé-
mák nagy része a 
helytelen öntözés-
ből, tápoldatozás-
ból adódik.

Ellentmondó 
adatok

Ha egy gaz-
da veszi a fáradsá-
got, s utána olvas-
gat, hogy mennyi 
is például az ubor-
ka napi vízigénye a 
szakirodalom sze-
rint, eléggé meg 
fog lepődni. A kü-
lönböző szakem-
berek egészen el-
térő adatokkal áll-
nak elő. Például 
Tóth Árpád „Az 
öntözés és tápol-
datozás techniká-
ja” c. könyvében 
azt olvassuk, hogy 
egy kifejlett ubor-
katő átlagos napi 
vízigénye egy liter. 
Dr. Hodosi Sán-
dor mérései sze-
rint ez az érték kb. 
2–3,5 litert tesz ki. 
Geissler és Balázs 
tanár urak adatai 
valahol a kettő között vannak. 
De ennyiféle, egymásnak el-
lentmondó adat láttán mit tehet 
a szegény termelő? Kerülje meg 
a kérdést és használja a saját jó-
zan paraszti logikáját.

Öntözés, tápoldatozás (1.)

A növények vízigényéről 
általában

A növények „itatása”
A parasztok már ősidők óta az 

állatok itatásánál azt a logikát kö-
vetik, hogy a víz utánpótlását an-

nak fogyásához igazít-
ják. Tehát adnak egy 
bizonyos mennyisé-
get, amennyire biztosan 
szüksége lesz az álla-
toknak, aztán időnként 
ellenőrzik, hogy meny-
nyi fogyott belőle. Ha 
már kevés maradt, ak-
kor újra töltik az itatót. 
Például a tyúkok aktu-

ális vízfogyasztásáról halvány fo-
galma sincs a gazdasszonyoknak, 
mégis egész szépen elboldogulnak 
már évszázadok óta a tartásukkal. 
Az itatót naponta többször is ellen-
őrzik, s ha már fogytán van a víz 

benne, akkor utána töltik. De előt-
te még kiöblítik az itató alján fel-
gyülemlett koszt, salakot. Ezt az el-
vet kell alkalmaznunk a növények 
öntözésénél is. 

Csak hát a növények eseté-

ben az itató és az etető edény az 
maga a termőföld, pontosabban 
a gyökérközeg. Azt kell napon-
ta többször is leellenőriznünk, 
hogy elegendő vizet tartalmaz-e, 
s ennek alapján öntözni. Na-
gyobb gazdaságoknál erre a cél-
ra speciális talajnedvességmérő 
műszereket alkalmaznak, míg 
nekünk azt kell használnunk, 
ami szó szerint mindig kéznél 
van: a saját markunkat és sze-
münket! Tehát nem a növénye-
ket kell figyelni, hogy kóka-
doznak-e már a szárazságtól, 
mert ez már terméskieséshez 
vezet, hanem a talaj nedvessé-
gét. Olyan talajnedvességet kell 
fenntartanunk, ami optimális a 
növény gyökérzetének műkö-
dése szempontjából. És itt nem 
csak a talajban lévő víz meny-
nyisége a fontos, hanem a leve-
gőé is. Érdekes módon ez utób-
bi az igazán mérvadó, korláto-
zó tényező. Ugyanis csak annyi 
vizet adhatunk, hogy a gyöke-
rek meg ne fulladjanak. Ugyan-
is a gyökerek működéséhez oxi-
génre, nagyon sok oxigénre van 

szükség. A mellé-
kelt ábrán jól lát-
ható, hogy milyen 
az ideális talaj, és 
mesterséges kö-
zeg szerkezete. A 
mesterséges kö-
zeg alatt nem csak 
a kókuszrostos ter-
mesztést értjük, 
hanem a palánta-
nevelésnél hasz-
nált tőzeg-, vagy 
komposzt alapú 
magházföld keve-
rékeket is!

Mint látjuk, a 
növények akkor 
érzik jól magu-
kat, ha a talaj szer-
kezetében kb. 25 
%-nyi részt tesz ki 
a levegővel kitöl-
tött pórusok térfo-
gata. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, 
hogy ha az ilyen 
talajból egy ma-
réknyit felveszünk 
és megszorítjuk, 
akkor az összeta-
pad, a tenyerünk 
nedves lesz tőle, 
de nem teljesen 
képlékeny, azaz 
az ujjaink között 
nem préselődik ki 
a képlékeny sár.

A következő 
cikkünkben egy ki-

csit számtanozni fogunk, hogy 
magunk is lássuk, miért, és meny-
nyi is az annyi.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Az őszi és tavaszi kalászosoknál 
mihamarabb be kell fejezni a 
vegyszeres gyomirtást (a zász-
lóslevél megjelenésé-
ig) GrandStar vagy 
GrandStar-Golddal. 
A levéltrágyák hasz-
nálata ilyenkor java-
solt (pl. Karbamid – 5 
kg/ha). Ezzel is ser-
kentjük a növekedé-
si folyamatokat. 

A gyümölcsösök-
ben:

a) A csonthéjasoknál (barack, 
szilva, meggy, cseresznye) el kell 
végezni a permetezést a betegsé-
gek ellen (pl. a levéllyukasodás 
ellen). Kimondottan kontakt 

Időszerű teendők
hatású gombaölőszereket hasz-
nálunk (pl. Delan, Merpan vagy 
Ditane-M-45). A kártevők ellen 

(tetvek) kimondottan en-
gedélyezett bioszereket 
használunk (pl. Caesar 
vagy Actorofit). 

b) Az almatermésű-
eknél (alma, körte, birs) 
virágzás után a varaso-
dás és lisztharmat ellen 
szisztemikus (felszívó-
dó) gombaölőszereket 

használunk 10-11 napos inter-
vallummal (Score, Topsin-M, 
Signum). A zöldtetvek (alma) és 
bolhák (körte) ellen kombinált per-
metezést végzünk Vertimec vagy 
Engio nevű szerekkel. 

c) A dió esetében (fiatal gyü-
mölcsösökben) a betegségek el-
len (bakteriális és gomba-) réz-
tartalmú szereket használunk (pl. 
Champion, rézoxid-klorid). 

d) A szőlőültetvényekben 
a lisztharmat ellen (melege-
dés várható) (27-28 °C) a To-
páz nevű szert használjuk, a 
gubancsatkák ellen pedig speci-
ális atkaölőszereket használunk 
(pl. Vertimec vagy Sanmite), 
kombinált permetezést végezve. 

Mivel a kukorica még nem 
kelt ki, ezért vegyszeres gyom-
irtásáról és annak problematiká-
járól későbben fogok írni. 

Kérdéseikre szívesen vá-
laszolok, hívjanak bátran tele-
fonszámaimon: 0503723469 és 
0975166318.

Novák András 
szaktanácsadó balintgazda.hu

A csiga ismerős kerti lakos. Valamennyi káros, de azért kedvel-
jük is őket, főleg a mezei csigát, amely a házát a hátán hordja, 
egyes országokban kiemelkedő csemegeként fogyasztják. Ám a 
kerti növények leveleit, szárát, megrágja, fényes járatnyomot 
hagy maga után, végül is jobban szeretjük, ha nem látjuk őket.

A meztelen csiga már kifejezetten káros, a termelt növényekben 
számottevő kárt okoz, ezért védekezni kell ellene. Ősi módszer, hogy 
a csiga járataira hamut, tojáshéjat, sót, műtrágyát szórnak, amely 
a csiga járómirigyeit elpusztítja és a csiga halálát okozza. Ha este 
nyirkos zsákdarabot vagy egyéb textíliát terítünk a növények közé, 
akkor reggel sok csigát fogunk az anyag alatt találni. Ezeket forró 
vízben lehet elpusztítani. Szeretik a sört! Üres konzervdobozt félig 
megtöltünk sörös 
vízzel és leássuk a 
veteményes ágyás-
ba vagy a fóliasá-
torba. Reggelre teli 
lesz az edény a sör-
be fulladt csigákkal.

A csigák ellen 
sokféle csigaölő 
szer kapható a ke-
reskedelemben, eze-
ket azonban csak 
ott szabad kiszórni, 
ahol a növényeket nem használjuk étkezésre. Saláta, zöldhagyma, 
hónapos retek között ne használjuk!

Újabban megjelent a spanyol, meztelen csiga. Ez nagyobb tes-
tű, 12-15 cm hosszú jószág és roppant falánk, minden növényt vá-
logatás nélkül megrág, de a vastag, húsos levelű növényeket, a gu-
mókat, a gyökereket, a gombákat szereti a legjobban. Szívesen tar-
tózkodik parlagon, a zavartalanul fejlődő, szaporodó gyomok hű-
vös, nyirkos árnyékában! Fénykerülő, éjszaka táplálkozik. A meg-
mászott növényeket ürülékével, nyálával elszennyezi! Ez ellen is 
lehet csigaölő granulátumokkal védekezni, valamint valamennyi, 
előbb leírt módon is.

Sok módszert próbáltak már ki ellene, több-kevesebb sikerrel. 
Ilyen pl., hogy a természetes ellenségei, a futóbogarak, a futrinkák, 
a bábrablók sok, kisebb csigát elpusztítanak. Fogyasztják őket a va-
rangyos békák, a fogoly, a fácán, a sün és a vakond is. Ahol töme-
gesen jelennek meg, ott 60-80 cm magas dróthálót feszítenek ki a 
megvédendő terület körül.

Érdekes módszer: az indiai futó kacsa nagyon ügyesen megta-
lálja a rejtőző csigákat és hihetetlen mennyiséget el tud belőle fo-
gyasztani. Angliában élelmes vállalkozók kacsacsapatokat adnak 
bérbe a kertészeknek. A vállalkozás gazdaságosságáról még nincse-
nek megbízható adatok!

Csiga van a kertben, mi a teendő?

Sokan észrevételezik, hogy a kertekben, a parkokban egyre több 
vakondtúrás jelenik meg, ami rontja a kert, a park képét és kárt 
is okoz azáltal, hogy ez a föld alatt élő, kis állat feltúrja a gyepet, 
kifordítja a földből az elültetett palántákat.

Hasznos vagy káros állat a vakondok? – teszik fel sokan a kér-
dést, amire nem is olyan könnyű egyértelmű választ adni. Mert az 
kétségtelen, hogy a vakondok is hozzá tartozik az élő környezetünk-
höz. Pusztítja a talajban élő és károsító pajorokat, csigákat, lótücs-
köket, drótférgeket, százlábúakat, de kedvelt csemegéje a földigi-
liszta, amelyről pedig köztudomású, hogy a leghasznosabb talajla-
kó élőlények közé tartozik, mert eleven ekeként forgatja, lazítja, ke-
veri a termőföldet. Végül is: a vakondok védett állat!

A kifejlett állat 18-20 cm hosszúra nő meg. Mellső végtagjai ösz-
szenőtt ujjak vannak, ezekkel túrja a földet. Ormánya rózsaszínű, 
testét sötét, bársonyos bunda borítja. A 70-100 gramm tömegű jó-
szág minden nap a testtömegével azonos mennyiségű táplálékot fo-
gyaszt el. Tavasszal szaporodik és a nőstény négy-öt csupasz köly-
köt hoz a világra. Bonyolult szerkezetű járatokat épít, amelyeknek 
kamrái fél méterrel a föld felszíne alatt helyezkednek el. A vakon-
dok itt alussza téli álmát. Legfőbb ellensége a gólya, amely hosz-
szú csőrét belefúrja a vakondtúrásba és élve nyeli le a kis állatot.

Hogyan lehet védekezni ellene? Nos, kinek-kinek vérmérséklete 
szerint kell eldöntenie, hogy távol akarja tartani, el akarja riasztani 
vagy el akarja pusztítani a kellemetlen lakókat a kertjéből.

A legősibb védekezés, hogy gázolajba vagy petróleumba már-
tott ruhát dugnak a vakondjáratba és annak szaga elriasztja őket. A 
sörösüveg metodika abban áll, hogy az üveget majdnem a peremé-
ig beássuk a földbe; a talaj közeli légjárat rezgésbe hozza az üveget 
és ennek a hangját a vakondok nem képes elviselni. 

Kereskedelmi forgalomban vannak füstpatronok, amelyek mérge-
ző gázt fejlesztenek, és ezek elpusztítják a vakondokokat. Az elekt-
romos vakondriasztók az ember számára hallhatatlan frekvenciájú 
hangokat sugároznak, amelyek távol tartják a vakondokokat. Jó ta-
pasztalatok vannak a nagy sárfű nevű, a kutyatej-félék közé tartozó 
növények ültetésével, mert ezek a gyökerükön riasztó hatású anya-
got választanak ki. Ahol a kertben, elszórtan ilyen növényt ültetnek, 
ott a vakondokok nem telepednek meg.

Mostanában került a szakboltokba a Vakondűző nevű, ammónia-
töltetű patron, amely a járatba helyezve 500 m -en tölti meg az ala-
gutat gázzal és menekülésre készteti az ott élő és tevékenykedő ki-
sebb és nagyobb vakondokokat.

Annyi bizonyos, hogy a vakondokok is egyéniségek, nem egy-
formák. Egyik az egyik, másik a másik módszerre reagál jobban. Ki 
kell kísérletezni a helynek leg-
jobban megfelelő módszereket!

Vakond elleni trükkös módszerek
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V. Ung-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2021/2022-
es tanévben ötödik alkalommal hirdeti meg az Ung-
vidéki népzenei és néptánc tábort.

A tábor ideje: 2022. július 11–16.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma (89463 
Nagydobrony, Róttag u. 3.)

Jelentkezési feltételek:
A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentke-

zését várjuk.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31.
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2022. május 31-ig le-

het a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
A program szakmai referense: Kepics Andzselika
Elérhetősége: e-mail: kepicsandzselika@gmail.com.

XII. Bereg-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2021/2022-es 
tanévben tizenkettedik alkalommal hirdeti meg a Bereg- 
vidéki népzenei és néptánc tábort.

A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezé-
sét várjuk.

A tábor ideje: 2022. július 18–23.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2022. május 31-ig le-

het a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
Részletes információt a „GENIUS” Jótékony-

sági Alapítvány irodájában az alábbi telefonszámon 
+380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) lehet kérni mun-
kanapokon 8.00-tól 17.00-ig, vagy az alábbi email cí-
men: geniusja2019@gmail.com

ÁLLÁSHIRDETÉS!
A Munkácsi Szent István Líceum pályázatot hirdet 

oktatási-nevelési igazgatóhelyettesi állás betöltésére!
Elsősorban legalább 3 év pedagógus-munkakörben, 

vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vo-
natkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szak-
mai gyakorlattal rendelkező, rómaikatolikus hitüket gya-
korló személyek jelentkezését várjuk. 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
● fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a bérigény 

megjelölésével,
● a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, mes-

terképzésben szerzett szakképzettséget igazoló okmány/
okmányok másolata,

● munkakönyv másolata, 
● hozzájáruló nyilatkozat a pályázó személyes ada-

tainak kezeléséhez,
● ellenőrizhető referencia (ajánlólevél) korábbi mun-

káltatótól (ajánlott, de nem kötelező),
● plébánosi ajánlás,
● motivációs levél.
Jelentkezni az elkészített pályázati anyagok be-

küldésével a feher@caritas-transcarpathia.com és 
ildikofejes65@gmail.com címen lehet.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15. (kedd) 24.00 óra.

A személyes meghallgatás előzetes időpont-egyez-
tetés alapján kerül meghatározásra.

A munkavégzés várható kezdete: 2022. szeptember 1. 
 A TELJES pályázati felhívást megtalálja a Munká-

csi Szent István Líceum honlapján:
https://munkacs-katlic.org.ua/allashirdetes/

X. Buzánszky Jenő Labdarúgó 
Kupát hirdet a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2021/2022-es tan-
évben tizedik alkalommal kerül megrendezésre.

A labdarúgó kupa időpontja: 2022. június 29.
A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2022. 

május 31. 12:00 óra.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2022. május 

31-ig lehet az alapítvány honlapján elérhető felhívásban. 
Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15–17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A labdarúgó kupa megvalósulását a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság, a Bethlen Gábor Alap és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és 
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálá-
sáért felelős miniszteri biztos támogatja.

A program szakmai referense: Csehil Anikó,
Elérhetősége: e-mail: oancsa86@gmail.com
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-

pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

IX. Zupkó József Kézilabda 
Emléktornát hirdet a „Genius” 

Jótékonysági Alapítvány
A 2021/2022-es tanévben kilencedik alkalommal ke-

rül megrendezésre a Zupkó József Kézilabda Emléktorna.
A kézilabda emléktorna időpontja: 2022. július 1.
A kézilabda emléktorna helyszíne: Beregszász
Jelentkezési határidő: 2022. május 31. 12:00 óra
Jelentkezni az alábbi 3 kategóriába van lehetőség:
1. Általános és középiskolás fiúcsapat (17 éves korig);
2. Általános és középiskolás lánycsapat (17 éves korig);
3. Sportiskolák (17 éves korig).
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2022. május 

31-ig lehet az alábbi linkre kattintva, ahol a csapat edző-
je, vagy az adott iskola képviselője regisztrálja be a csa-
patokat:

https://forms.gle/CPe2Bs6UWzNyhoMs7
A kézilabda emléktorna megvalósulását a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság, a Bethlen Gábor Alap és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és 
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálá-
sáért felelős miniszteri biztos támogatja.

A program szakmai referense: Csehil Anikó, 
Elérhetősége: e-mail: oancsa86@gmail.com 
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-

pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszász külvárosában, 
Beregardóban 23 szotekes 
telken felújításra váró 50 
m2-es családi ház eladó. Kon-
vektoros gázfűtés, az udvar-
ban vájt kút. A kertben 100 
db. 7 éves gyümölcsfa. Ér-
deklődni: +38099-1926678. 

B e r e g s z á s z b a n  a 
Muzsalyi út 54. szám 
alatt eladó egy három-
szobás lakás az 5. emele-
ten. Irányár 26 ezer f.e. 
Mob.: +38066-2910418, 
+38068-2126127. 

Egy Szaljut női összecsuk-
ható bicikli eladó. Mob.: 
+38066-5605813. 

Gyümölcstermesztési és 
kerttervezési szaktanács-
adás. Fiatal gyümölcsösök 
(1-3 év) alakító metszését vál-
lalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 
Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Kútfúró mestert  kere-
sek, aki a pincében vasból 
pompakutat tud leütni. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia út 
5/1.) Tel: 050-7102136. 
Precíz, megbízható vil-
lanyszerelőt keresek. Mob.: 
+38066-5605813. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és a 
Naplopó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Vegyes tüzelésű kazán mű-
ködtetéséhez keresünk mun-
kást (fűtőst) (1 munkanap, 
3 szabadnap). Fizetés: 6000 
hrivnya. Cím: Beregszász, 
Fabricsnaja u. 53. Mob.: 
066-2709151. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbe-
sítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 

Siófoki étterembe pul-
tost, felszolgálót, szaká-
csot, konyhai kisegítőt, 
és ABC-be pénztárost/el-
adót keresek. Kiemelt bé-
rezés és szállás biztosított. 
Érd.: +3630-9973264; 
e-mail: vasmaria1962@
freemail.hu. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbe-
sítésére Borzsován. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nagyszőlősön. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Magyarországra idős 
ember gondozására, 
ápolására keresek gon-
dozót hosszú távra. Tel-
jes ellátást biztosítok. 
Telefonszám: +3630-
5258151. 

Magyarországon csen-
des kisvárosba kerti 
munka végzésére kere-
sek hölgyet. Lakhatást 
biztosítok. Telefonszám: 
+3630-5557181. 

Idősotthon munkaerőt 
keres! Magyarországon, 
Dabason (Pest megye), 
az Átrium Idősek Ottho-
nába keresünk gondo-
zói vagy takarítói mun-
kakörbe női munkaerőt. 
Szállást nővérszállón 
biztosítunk. Érdeklőd-
ni lehet: atriumotthon@
atriumotthon.hu vagy 
+3630-9153010. 

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Eladó egy új kád, 1,70x70 
cm. Tel: 050-8589288. 
Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Bontott, barna színű csem-
pekályha eladó Beregszász-
ban. Mob.: +38066-3516512. 

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: +38095-3260426. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Szőlőszedő műanyag hor-
dó eladó 500 literes, Bereg-
szászban. Ára: 2800 hrivnya. 
Mob.: 066-3967011. 
Bálás széna (lucerna) el-
adó Beregszászban. Mob.: 
+38066-3516512. 

Eladó egy nagyon megkímelt 
állapotban lévő összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó árban. Mob.: 
+38095-3260426.
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Rovatvezető: Jakab LajosMég több információ a karpatinfo.net-en

Egy 38 éves munkácsi járási nő rovarcsí-
pés miatt vesztette életét. Erről a Kár-
pátaljai Területi Sürgősségi Központ 
számolt be.

A közlemény szerint a meleg időjá-
rás kezdetével egyre gyakrabban érkezik 
segélyhívás a mentőszolgálathoz, misze-
rint a lakosoknál allergiás reakció lép fel 
a különböző rovarcsípésekre. Általában 
a méh- és darázscsípés nem jelent külö-
nös veszélyt: a duzzanat és a bőrpír rövid 
időn belül elmúlik. A méhméregre allergi-
ás emberek számára azonban a rovarcsípés 
életveszélyt jelenthet. A héten egy 38 éves 
munkácsi járási nő vesztette életét, a csa-
lád későn fordult orvosi segítségért, adja 
hírül a mukachevo.net.

Rovarcsípés okozta egy nő halálát Kárpátalján
Andrij Szemegyij orvos elmondta, ho-

gyan előzhetjük meg az életveszélyes hely-
zeteket. A leggyakoribb allergiás reakció a 
csalánkiütés, a quinke-ödéma, az anafilaxiás 
sokk. Az elsősegélynyújtás méh- vagy da-
rázscsípés esetén a csípések számától és az 
allergiás reakció súlyosságától függ. Nem 
súlyos esetekben elég a hideg borogatás, 
súlyos helyzetekben antihisztamint kell be-
venni és azonnal fel kell keresni az orvost 
vagy értesíteni a mentőt.

Ha már korábban is volt allergi-
ás reakciójuk a rovarcsípésekre, ak-
kor mindenképp vigyenek magukkal 
gyógykészítményeket. Általában adrena-
lin-injekciót és hormonális kúpokat írnak 
fel az orvosok.

Többször is hason szúrta férjét egy nő 
Kárpátalján.

A házaspár Irpinyből menekült a 
megyébe. Egy átmeneti menekültszál-
lón laktak az Ungvári járásban, ol-
vasható a karpatalja.ma hírportálon. 

Leszúrta férjét egy belső menekült Kárpátalján
A k á r p á t a l j a i  ü g y é s z s é g  k ö z l é -
se szerint súlyos testi  sértés vád-
j á v a l  v e t t é k  ő r i z e t b e  a  n ő t .  A z 
óvadék mér téke  49  620 hr ivnya . 
A vádlott öttől nyolc évig terjedő bör-
tönbüntetésre számíthat.

Május 6-án érkezett bejelentés a men-
tőkhöz arról, hogy valószínűleg ma-
gántóba fulladt egy személy, számol 
be a pmg.ua. 

Ez a tó az Ilosvai kistérséghez tarto-
zó Szajlófalván (Oszij) található. Saj-
nos az információ beigazolódott. Egy 

Vízbe fulladt egy 20 éves Kárpátalján
20 éves fiú meghalt. 17 óra 50 perc-
kor kiemelték a 2002-es születésű fér-
fi holttestét a vízből és átadták a rend-
őröknek.

A helyszínen az Ilosvai 15. Számú Ál-
lami Tűzoltó- és Mentőegység egy brigád-
ja dolgozott.

Második világháborús robbanószert ta-
lált a kertjében egy férfi az ungvári já-
rási Nagylázon – írja a mukachevo.net 
híportál.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatánál (DSZNSZ) elmondták, hogy a 
férfi mezőgazdasági munkálatokat vég-

Robbanószert talált kertjében egy 
kárpátaljai férfi

zett, s ekkor bukkant rá a 82 mm kali-
berű aknára.

A férfi óvatosságának köszönhetően a 
robbanószer nem okozott károkat, azonnal 
értesítette az illetékeseket. A pirotechniku-
sok lefoglalták az aknát és megsemmisítet-
ték azt az erre kijelölt helyen.

Egy melléképület tüzét Fenyves 
(Sztrihalnya) településen szerdára vir-
radóan 2 óra 55 perckor a szomszédos 
portán élők jelentették.

Eközben a tulajdonos mindent meg-
tett, hogy kimentse a jószágot az égő fa-
istállóból. Az ökörmezői tűzoltók 3 óra 
50 perckor eloltották a tüzet, és meg-

73 éves nő sérült meg egy huszti járási 
tűzesetben

akadályozták, hogy az átterjedjen a la-
kóépületre.

A szomszédok mentőt hívtak a há-
ziasszonyhoz, aki hátán és karján szen-
vedett égési sérüléseket. Az orvosok el-
sősegélyben részesítették az idős nőt, 
és az ökörmezői kórházba szállították. 
(Facebook)

20 ezer hrivnyát loptak el Beregszászban
A hírt Babják Zoltán polgármester kö-
zölte közösségi oldalán. Eszerint a Be-
regszászi Járási Rendőrség munkatár-
sai lopáson értek két nőt a városban. A 
tettesek nem helyiek.

Az eset a Korjatovics utcán történt. A 

tolvajok ivóvizet kértek, s végül 20 ezer 
hrivnyát loptak el egy személytől.

A polgármester arra kéri a lakosokat, 
hogy legyenek óvatosak és értesítsék a 
hatóságokat a gyanús alakokkal kapcso-
latban.

KRIMI

Illegális tárgyakat és anyagokat ta-
láltak a hatóságok egy házkutatás 
során két munkácsi járási lakos-
nál. A tárgyi bizonyítékokat szak-
értői vizsgálatra küldték, írja az 
1-tc.com.ua.

A z  e s e t  m á j u s  4 - é n  t ö r t é n t 
Kölcsényben. Egy 39 éves férfinél mari-

Fegyvert és kábítószert találtak két munkácsi 
férfinél

huánát, elektromos mérleget és a kábító-
szer fogyasztásához alkalmas felszerelést, 
egy 38 éves férfinél pedig három fegyvert 
és töltényeket találtak. Utóbbi ellen már 
korábban is indult eljárás kábítószerügy-
letek miatt.

A férfiak ellen büntetőeljárás indult, a 
vizsgálatok tartanak.

Május 1-jén 9 óra 10 perckor értesítet-
ték a tűzoltókat, hogy egy 1982-es szü-
letésű állampolgár egy magánportán 
tartózkodva elvesztette az egyensúlyát, 
kútba esett, és segítségre van szüksége, 
írja a pmg.ua.

Az eset a munkácsi járási Szolyván 

Kútba esett egy férfi, túlélte
történt a Cirill és Metód utcában. 9 óra 30 
perckor a tűzoltók felhúzták a férfit, ki-
emelték a kútból és átadták a mentősök-
nek. A sérültet agyrázkódással a Szolyvai 
Városi Kórházba szállították.

A mentést a Szolyvai 12. Számú Állami 
Tűzoltó- és Mentőegység brigádja végezte.

Az idegenbeli 21-21-es döntetlent kö-
vetően, hazai környezetben remek já-
tékkal 35-23-ra nyert a Győri Audi 
ETO női kézilabda-csapata a francia 
Brest ellenében, így Ambros Martin 
együttese kiharcolta a kevesebb mint 
egy hónap múlva Budapesten esedé-

Final fourban a Győri ETO!
kes Bajnokok Ligája négyes döntő-
be jutást.

A zöld-fehéreken kívül még a fran-
cia Metz, a címvédő norvég Vipers 
Kristiansand és a dán Esbjerg lesz a né-
gyes döntő résztvevője.

Az utolsó előtti, összességében a 32. for-
dulót rendezték meg a labdarúgó OTP 
Bank Ligában.

A szerdán, Budapesten közel 40 ezer 
néző előtt kupadöntőt játszó Ferencvá-
ros nagy meglepetésre az MTK-tól ka-
pott ki hazai környezetben 3-0-ra, míg 
a kupadöntő másik résztvevője, a Paks 
1-0 arányú vereséget szenvedett ha-
zai pályán a második helyre előrelépő 
Kisvárdától.

A bajnoki címet már korábban bebizto-
sító FTC labdarúgóinak csak részben ron-
totta el a kedvét a sima vereség, mivel vi-
gaszdíjként, a mérkőzést követően vehet-
ték át a bajnoki aranyérmeket.

Mivel a Honvéd hazai környezetben 
nem tudta legyőzni a Mezőkövesdet, így 

A Fradi és a Paks is hazai vereséggel 
hangolt a kupadöntőre

csak az utolsó fordulóban dől el, hogy a 
jelen állás szerint 35 pontos kispestiek, 
vagy a 33 ponttal most kiesőnek számí-
tó MTK folytathatja e jövőre is az élvo-
nalban. A Gyirmót már biztosan kiesett a 
másodosztályba.

Azt is csak az utolsó forduló dönti majd 
el, hogy a jelen állás szerint 56 pontos 
Kisvárda, vagy az 54 egységgel álló Pus-
kás Akadémia lesz az ezüstérmes.  

A Fehérvár újpesti döntetlenjével be-
biztosította 4. helyét, amely abban az eset-
ben érhet nemzetközi kupaszereplést, ha a 
Fradi megnyeri a Magyar Kupát.

Eredmények: Debrecen – Puskás Aka-
démia 1-1, Honvéd – Mezőkövesd 0-0, 
FTC – MTK 0-3, Paks – Kisvárda 0-1, 
ZTE – Gyirmót 0-1, UTE – Fehérvár 1-1.

Nagyszerű magyar sikerrel zárult a 
mögöttünk maradt héten a szlovéni-
ai Ljubljanában megrendezésre ke-
rülő divizio 1/A-csoportos férfi jégko-
rong-világbajnokság, hiszen a magyar 
válogatott kiharcolta a világ elitbe tör-
ténő feljutást!

A világbajnokság nyitómeccsén a ma-
gyar csapat remek játékkal 5-1-re verte 
Dél-Koreát, és ez azért volt nagyon fon-
tos, mivel néhány nappal korábban előké-

születi meccsen az ázsiaiak simán nyer-
tek Budapesten.

A folytatásban igazi ki-ki mérkőzésen 
a végül harmadikként végző Litvániát si-
került legyőzni 2-1-re, így már az is be-
lefért, hogy a csoportdöntőn a házigazda 
Szlovénia nyerjen a magyarok ellen 5-1-re.

A zárónapon a végül utolsóként végző, 
és a divizio 1/B-be kieső Románia ellen egy 
amolyan gálameccsen nyertek a magyarok 
4-2-re, és a találkozó végén a főleg erdélyi 
magyar hokistákból álló ellenféllel együtt 
énekelte a két csapat a székely himnuszt.

A legjobbak közé most feljutó Szlové-
nia és Magyarország máris benyújtotta a 
pályázatát a 2023-as világbajnokság meg-
rendezésére, amelynek eredetileg Szent-
pétervár adott volna otthont, ám az uk-
rajnai háború miatt a nemzetközi szövet-
ség (IIHF) elvette a rendezés jogát az oro-

Magyarország ismét feljutott a hoki 
világelitbe!

szoktól. A magyar-szlovén pályázat mel-
lett még Finnország és Lettország is kö-
zösen rendezné meg a jövő évi vb-ét, a 
helyszínről május utolsó napjaiban szüle-
tik majd döntés. 

***
Ugyanakkor nem sikerült kiharcolni a 

feljutást az egy osztállyal lejjebb, a divizio 
1/B-csoportban szereplő ukrán férfi jégko-
rong-válogatottnak a Lengyelországban 
nemrég véget ért világbajnokságon.

A háború kitörése óta jórészt Magyar-
országon tartózkodó és ott felkészülő uk-
rán hokisok a világbajnokság első mérkő-
zésén fölényes, 7-0 arányú győzelmet arat-
tak Szerbiával szemben, a folytatásban, vi-
szont, egy igazán ki-ki meccsen hosszab-
bításban 3-2- arányban alulmaradtak a há-
zigazda Lengyelország ellenében.

Egy esetleges körbeverés esetén még 
így is maradt volna esély a feljutást érő első 
hely kiharcolására, ám a következő ellen-
fél, Japán ellen teljes rövidzárlat jellemez-
te Ukrajnát, amely 8-2 arányban alulma-
radt riválisától. Az utolsó találkozón Észt-
ország ellen már csak a szép búcsút jelen-
tette a 8-0 arányú ukrán siker.

A csoportdöntőnek számító Lengyel-
ország – Japán mérkőzésen a házigazdák 
2-0-ra nyertek, így ők harcolták ki a felju-
tást a divizio 1/A osztályba.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2022. 18. szám meg   -
fej  tése: Jósolni ne-
héz, különösen, ami 
a jövőt illeti. 

Plusz    egy vicc: – Ak-
kor hol élnek az állat-
barátok?. 

KOS (3. 21.-4. 20.)

BIKA (4. 21.-5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSZLÁN (7.23.- 8.23.)

SZűZ (8.24.-9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORPIÓ (10.24.-11.22.)

NYILAS (11.23.-12. 21.)

BAK (12. 22.-1. 20.)

VíZöNTŐ (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu

Túrós krémes
Tészta: 2 bögre liszt, 1 bögre porcukor, 2 tojás, 5 dkg vaj, 1/2 

csomag sütőpor, 1 mokkáskanál szalalkáli, kevés tej;
Krém: 1 csomag vanília ízű pudingpor, 1, 5 bögre tej, 1, 5 bög-

re porcukor, 25 dkg vaj, 75 dkg túró, 3 csomag vaníliás cukor, cit-
rom reszelt héja és leve;

Tetejére: 1 bögre porcukor, 5 evőkanál tej, 5 dkg vaj, 2 evőka-
nál kakaópor, tejszínhab vagy fehércsoki reszelék.

Elkészítése: Egy nagyobb tálban összedolgozzuk a lisztet, a 
porcukrot, a tojásokat, a vajat a sütőport és a szalalkálit, annyi tej-
jel, hogy könnyen nyújtható tésztát kapjunk.

Három egyenlő részre osztjuk, és egyenként kinyújtjuk, majd 
előmelegített sütőben kb. 180 °C-on, külön-külön megsütjük. Mi-
közben a három lap sül, elkészítjük a pudingot. A pudingport ke-
vés tejben simára keverjük, majd hozzáadjuk a maradék tejet, a 
cukrot és folyamatos kevergetés mellett sűrűre főzzük. A végén le-
vesszük a tűzről, langyosra hűtjük, belekeverjük a vajat és az ösz-
szetört túrót. Ízesítjük vaníliás cukorral, valamint a citrom reszelt 
héjával és levével. A krémmel megkent lapokat egymásra helyez-
zük. A mázhoz a porcukrot elvegyítjük a kakaóporral, felfőzzük a 
tejjel, langyosra hűtjük, s belekeverjük a vajat. Az így kapott máz-
zal bevonjuk a tészta tetejét. Hűtőbe tesszük, hogy a csokoládémáz 
megdermedjen. Ezután a süteményt felszeleteljük és fehér csoko-
ládé reszelékkel vagy tejszínhabbal díszítve tálaljuk.

X05.xls

ÁTMÉRŐ JELE FÖLDRE HELYEZ NÓTA KEZDETE! RÓMAI 1 AZONOS BETÚK ☼ ☼
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☼ E NÉVELŐ

KHALED 
HOSSEINI-

IDÉZET

SIEMENS
BANYA (TÁJSZÓ)

2
AZONOS, 

MEGEGYEZŐ

RÓMAI 500
ÖLBEÜLNI? … 
(VÉGH ANTAL-

MŰ)
SZEMÉLYÜK

TONNA

DISZKRÉT

ITTRIUM

SKÓT SZÍNÉSZ 
(PAUL)

BUDDHISTA 
TEMPLOM 

KOMPLEXUM 
NARÁBAN

1
KÉN

SZIKLA-
FESTMÉNYEI-
RŐL ISMERT 

SPANYOL 
BARLANG

KRISZTUS 
SZÜLETÉSE 

ELŐTTI
RÖVID 

CÉGFORMA

LÁPI CSUKAFÉLE
TRANS-

NATIONAL 
INSTITUTE

KÖNYV-
ÚJDONSÁG

ÖSSZETÉTELEK-
BEN FÜLLEL 

KAPCSOLATOS

MEGFEDD

KORAI 
GYÜMÖLCS

BECÉZETT 
OTÍLIA

EGYNEMŰ 
ATOM!

4
IPSZILON

ANGOL HANGYA

BIZMUT

BRUTTÓ 
REGISZTER-

TONNA

KATONA 
ELBOCSÁTÓ 

LEVELE

RÓMAI 51

DÉL-AFRIKAI 
VIDÉK

HOSSZA MÉLY 
KÁBULTSÁG

SMARAGD-
VÁROS 

VARÁZSLÓJA

NÉMET JÉG

BENNE VAN A 
PAKLIBAN!

UNION YACHT 
CLUB

OLIMPIAI BAJN. 
OLASZ KAJAKOS 

(JOSEFA)

FÉLSZ!

FRANCIA DIVAT-
TERVEZŐ 
(SONIA)

KÉSŐBB HATÓ 
AROMA

ISMERETLEN 
ADAKOZÓ 
NÉVJELE

KALAMAJKA

CIPRUSI 
AUTÓJEL

CAMP … - 
BARCELONAI 
LABDARÚGÓ-

STADION

HALÁSZESZKÖZ 
RÉSZE

SOMMAG!

MADÁR SZERVE

NITROGÉN

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

A vendég méltatlankodva kérdezi a pincértől:
– Miért kézzel fogja a rántott szeletemet?
– Mert attól tartok, …

Kétbetűsek: AN, EL, 
EO, KÁ, LA, LE, MŰ, NE, 
OI, OL, PÁ, RÖ, TR, ZE, ZP.

Hárombetűsek: AGA, 
AND, ÁRT, ELO, IGÓ, 
MER, MKD, OLD, OMA, 
SEM, SZE.

Négybetűsek: ALKU, 
DÚLÓ, ELÖL,  EZEK, 
HOGY, IGAL, INGÓ, KALK, 
KATE, KELŐ, MISS, NETT, 
NYÚZ, ÖSSZ, PERL.

Ötbetűsek:  BESTE, 
EMELT, ETETŐ, FOGOM, 
INTÉZ, IRÁNT, ISAAC, 

NOVÁK, ÓLMOS, POZAN, 
POZŐR, PRITT, SLAMP, 
TELEK, TRIŐR, ÚRIAS.

Hatbetűsek: AKASZT, 
E J T E N I ,  M E G I N T , 
ONYEGA.

Hétbetűsek: ANTALKA, 
ÁTERESZ, BENEDEK, BIKA-
PÓK, ELÁZOTT, ELŐZENE, 
KONTAKT, MÁZOLÁS, 
MESZTIC, ÓLOMKÉK, PER-
IRAT, SZONÁTA, SZŐRZET, 
SZŰRLET.

Nyolcbetűsek: BŐR-
TALPÚ, KIMARADT, KÖ-
VEZETT, OLTALMAZ.

Kilencbetűsek: ISMER-
TETŐ, OPERAGÁLA.

Tizenegy betűsek: FE-
NOMENÁLIS, KALAUZ-
TÁSKA.

Tizenhárom betűsek: 
FEKETE ANTILOP, REND-
SZERGAZDA.

Kreatívan kezeled a 
munkádat, minden 
segítséget megkapsz 

a munkatársaidtól és a főnö-
ködtől. Végre átélheted, hogy 
nem vagy egyedül. Segíts Te 
is a munkatársaknak! Magán-
életedben játékossá válsz, és 
ennek kedvesed és gyermeke-
id is nagyon örülnek. Párod-
dal is egymásra találhattok, 
sikerülhet feléleszteni a régi 
tüzet. Néha a szerelemben is 
szükség lehet a megújulásra.

Érzékenyebb vagy, ha 
kritikát kapsz a mun-
kahelyeden, akkor jól 

megsértődsz. Ezzel a saját dol-
godat teszed még nehezebbé, 
senkit sem hat meg, ha magá-
nyosan duzzogsz. Inkább töre-
kedj a konfliktusok megoldá-
sára! A magánéletedben nagy 
örömmel játszol gyermekeid-
del, kedvesed is boldog. Min-
den együtt töltött perc alkalmat 
jelent arra, hogy még szorosabb-
ra fűzzétek a kapcsolatotokat.

Gyors a tempó a mun-
kahelyeden, érdemes 
meggondoltan és terv-
szerűen dolgoznod! 

Vedd előre azokat a munká-
kat, amelyeket már régen ha-
logatsz, lesz türelmed az ösz-
szeszedett munkához. Amikor 
esténként hazaérsz, akkor már 
semmihez sincs kedved, a ked-
veseddel való romantikázás-
hoz sem. Ha szerelmed meg-
hitt órákat szeretne, akkor pró-
bálj meg ráhangolódni erre.

Óriási energiákat tudsz 
mozgósítani, szinte ki-
fogyhatatlan erőfor-
rásokkal rendelkezel. 

Most erődön felül vállalhatsz 
feladatokat. Neked is szüksé-
ged van a pihenésre, ideje gon-
doskodnod a saját testi és lelki 
igényeidről is! A magánéleted-
ben a baráti kapcsolatok kerül-
nek előtérbe, itt az ideje, hogy 
törődj a fontos kapcsolatokkal. 
Mutasd meg a barátaidnak, 
hogy fontosak neked.

Jó lehetőségeket ta-
lálhatsz az előrelé-
pésre, de ehhez ko-
molyan kell dolgoz-

nod. Ha a nyakadba akarják 
varrni a megoldatlan felada-
tokat, akkor most nem lesz 
menekvés. Igyekezz jó képet 
vágni a dologhoz! A magán-
életedben nem jut elég ener-
giád arra, hogy kedvesed-
del programokat szervezz. 
Mire hazaérsz, nagyon el-
fáradhatsz.

Most nem kell harcol-
nod azért, hogy a mun-
katársak melléd állja-

nak. Már kivívtad a megbecsü-
lésüket és a szimpátiájukat, ezért 
számíthatsz a segítségükre is. 
Feszültségmentes, de feladatok-
kal teli napokban lesz részed. A 
magánéletedben felpezsdülhet 
az életed, kedvesed vágyik a kö-
zös programokra. Lehet, hogy Ő 
veti fel, hogy menjetek el közö-
sen szórakozni.

Vedd elő a rugalmassá-
godat és tanulékonysá-
godat! Bármennyire is 

felkészült vagy szakmailag, jót 
tesz, ha új feladatokba tanul-
hatsz bele. Ha főnököd meg-
kér, hogy valami újdonsággal 
foglalkozz, akkor ezzel tapasz-
talatokat gyűjthetsz. Most sok 
kapcsolatod válhat aktuálissá, 
hívd fel a barátokat, akikről 
már régen hallottál. Öröm lesz 
számodra, ha felfrissítheted a 
régi, fontos kapcsolatokat.

Akkor lehetsz a legsi-
keresebb, ha kihaszná-
lod a spontán lehetősé-

geket. Felkérhetnek a munkahe-
lyeden, hogy új feladatokat vé-
gezz el. Ez alkalom lehet akár az 
előrelépésre is. A lényeg, hogy 
lásd meg az alkalmat a fejlődés-
re. A magánéletedben csak ked-
vesedre és családtagjaidra vagy 
kíváncsi. Csendesebb napokra 
vágysz, de egy zártkörű buli a 
kedvenc barátaiddal azért nincs 
ellenedre.

Most kiállsz maga-
dért a munkahelye-
den, határozottabban 

mondod el a véleményedet. 
Ügyelj arra, hogy ne ronts aj-
tóstól a házban, hiszen ezzel 
nem érsz el eredményeket, 
csak feldühíted a főnöködet. 
Nem lenne jó, ha magad alatt 
vágnád a fát. A magánéleted-
ben makaccsá válsz, elvárod, 
hogy mindenki a Te vélemé-
nyedet szajkózza. Legyél tü-
relmesebb és engedékenyebb.

Rutinosan oldod meg 
a feladataidat, fele 
annyi idő alatt ké-

szülsz el a teendőkkel, mint 
máskor. Még arra is juthat 
időd, hogy a munkatársaid lel-
kével törődj. Akkor is hallgasd 
meg őket, ha ez időigényes. A 
magánéletedben nyugalomra 
számíthatsz, de talán nem be-
szélgettek eleget kedveseddel. 
Így akár félreértések is kiala-
kulhatnak, nehezebben osztjá-
tok meg a napi terheket.

Sok van a válladon, a 
nap végére már pont 
eleged van a felada-
tokból. Fontos, hogy 

főnököd ne lássa meg a ked-
vetlenségedet, azt viszont be-
ismerheted, hogy túl soknak 
érzed a munkát. A magán-
életedben arra vágysz, hogy 
végre felszabadultan szó-
rakozhass. Lepd meg ked-
vesedet egy kellemes esté-
vel, amelyet az Ő tiszteleté-
re rendezel.

Jól helytállsz a mun-
kahelyeden, gyorsan 
dolgozol, még arra is 

lesz időd, hogy plusz feladato-
kat vállalj. A főnököd észreve-
heti az igyekezetedet, és meg 
is fogalmazza a megbecsülé-
sét. Te magad is tudod, hogy 
jól dolgozol, megerősödhet az 
önbizalmad is. A magánéle-
tedben csak családtagjaid tár-
saságára vágysz, még a bará-
tokhoz sincs túl nagy kedved.


